
 

 

 

 

 

  



2 
 

 

M Ü N D Ə R İ C A T  

Giriş  ................................................................................................................................... 3 

Komitənin 2020-ci ildəki fəaliyyətinə dair qısa xülasə .................................................. ..3 

1. Komitə tərəfindən həyata keçirilən proqram və layihələr ......................................... ...12 

1.1. Beynəlxalq sahədə əməkdaşlıq.......................................................................14  

1.2. Xarici ölkələrin eyni profilli qurumları ilə əlaqə.............................................15 

2. Azərbaycan diasporu ...................................................................................................... 16 

2.1. Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların adaptasiyası və inteqrasiyası üzrə 

görülmüş tədbirlər........................................................................................... 16 

2.2. Xaricdəki həmvətənlərin inkişafı və gənclərlə iş istiqamətində həyata 

keçirilən tədbirlər ............................................................................................ .18  

2.3. Azərbaycan haqqında məlumatların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması ..... 21 

2.4. Azərbaycan xalqının milli-mədəni irsinin təbliği ........................................... 30 

2.5. Lobbiçilik istiqamətində atılan addımlar ........................................................ 38 

2.6. Diasporun xarici KİV-də fəaliyyəti  ................................................................ .40 

2.7. Azərbaycan diasporu COVID-19 pandemiyası dövründə ............................. 43 

2.8. Azərbaycan diasporu Ermənistanın Tovuz təxribatı dövründə ................... 53 

2.9. Azərbaycan diasporu Vətən müharibəsi dövründə . ................................... .59 

2.10. Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların zəfər, birlik və həmrəylik nümayişi......88 

3. Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun fəaliyyəti  ................................................. 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

GİRİŞ 

 

Komitənin 2020-ci ildəki fəaliyyətinə dair qısa xülasə 

 

2020-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi Azərbaycan 

haqqında dolğun məlumatların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, maddi-mənəvi irsin kütləvi 

təbliği, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların kompleks inkişafı, həmvətənlərimizin yaşadıqları 

ölkələrdə sivil adaptasiyası və inteqrasiyası, lobbiçiliyin təkamülü və digər istiqamətlərdə 

müvafiq fəaliyyətini davam etdirib. Vətən müharibəsindəki zəfər fonunda ölkəmiz üçün 

əlamətdar olan, böyük tarixi hadisələrlə yadda qalan ötən ildə Azərbaycan diasporu xüsusi 

aktiv olub, nümunəvi yekdillik və mütəşəkkillik göstərib.  

2020-ci ildə Komitə tərəfindən hazırlanan “Xaricdə yaşayan aztəminatlı azərbaycanlılara 

sosial yardımın göstərilməsi qaydası” Nazirlər Kabinetinin 4 oktyabr tarixli qərarı ilə  

təsdiq olunub və 2021-ci ilin 1 yanvar tarxindən qüvvədədir. 

Ümumilikdə, Komitə tərəfindən 2020-ci ildə 5 proqram-layihə reallaşdırılıb. Bu çərçivədə 

135 virtual görüş baş tutub ki, bu da aşağıdakı kimidir:  
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22

“E-akademiya” layihəsi
66
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2020-ci il ərzində Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi və dünyanın müxtəlif ölkələrində 

fəaliyyət göstərən Azərbaycan diasporu tərəfindən fərqli məzmun və formalı 650 tədbir 

həyata keçirilib: Dövlət Komitəsinin həyata keçirdiyi proqram və layihələr 135, beynəlxalq 

sahədə əməkdaşlıq  və xarici ölkələrin eyni profilli qurumları ilə əlaqə 13, xarici ölkələrdə 

yaşayan azərbaycanlıların adaptasiyası və inteqrasiyası üzrə 18, xaricdəki həmvətənlərin 

inkişafı və gənclərlə iş istiqamətində 36, Azərbaycan haqqında dolğun məlumatların dünya 

ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində 155,  Azərbaycan xalqının milli-mədəni irsinin 

təbliği istiqamətində 76, lobbiçilik sahəsində 21, diasporun xarici KİV-də fəaliyyəti 113, 

xaricdə yaşayan azərbaycanlıların zəfər, birlik və həmrəylik tədbirləri  83.  

2020-ci ildə müxtəlif istiqamətlərdə gerçəkləşdirilən tədbirlərə dair statistik mənzərə 

aşağıdakı kimidir: 

 

 
 

Hesabat ilində Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondu tərəfindən müəyyən edilmiş 

prioritet istiqamətlər üzrə 30 təşkilati və 18 fərdi layihə qəbul olunub. Müvafiq olaraq,  

6 diaspor təşkilatının, 4 diaspor üzvünun layihəsi maliyyələşdirilib. İl ərzində  beş  dəfə 

(02.03.2020, 30.07.2020, 04.09.2020, 25.09.2020, 17.11.2020) Fondun Müşahidə 

Şurasının iclası keçirilib. Yanvar ayında Vyana, fevral ayında Berlin, mart ayında Tbilisi və 

Marneulidə keçirilmiş görüşlər zamanı Fondun fəaliyyəti haqqında ətraflı məlumat verilib. 

2020-ci ildə COVID-19 koronavirus pandemiyasının yayılması ilə bağlı Komitə 

tərəfindən silsilə tədbirlər həyata keçirilmişdir. Koronavirus pandemiyası ilə bağlı müraciətlər 

yayıldıqdan dərhal sonra Komitə əməkdaşlarının maarifləndirilməsinə və virusa yoluxma 

hallarının qarşısının alınması istiqamətində qabaqlayıcı tədbirlərə başlanılmışdır: 

1. Azərbaycan diaspor təşkilatları, Azərbaycanlıların Koordinasiya Şuraları və 

Azərbaycan Evləri ilə əlaqələr intensivləşdirilmiş, soydaşlarımız və həmvətənlərimizə aid 

informasiyalar əldə edilmişdir. Daxil olan informasiyalar emal edildikdən, təsnifləşdirmə və 

araşdırmalardan sonra problemlərin həlli istiqamətində addımlar atılmışdır.  
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Komitənin səlahiyyətləri və imkanları daxilində olan məsələlərin həllinə dərhal qərar verilmiş,  

bir sıra müraciətlər isə əlaqədar qurumlara yönləndirilmişdir;     

2. Xaricdəki həmvətənlərimizə müraciət ünvanlanmış, mövcud vəziyyətdə daha çevik 

olmaq və mümkün imkanları səfərbər edərək ehtiyacı olan insanlara dəstək göstərilməsi 

tövsiyə olunmuşdur; 

 Komitənin müraciətindən sonra: 

- Macarıstan, Polşa, Türkiyə, Gürcüstan, Almaniya (Berlin və Köln), Ukrayna, İspaniya, 

Estoniya və Avstriyada fəaliyyət göstərən 10 Azərbaycan Evi; 

- Dünyanın 26 ölkəsini əhatə edən və 126 diaspor təşkilatını özündə birləşdirən  

12 Azərbaycanlıların Koordinasiya Şurası; 

- Koordinasiya Şuralarında təmsil olunan bir sıra diaspor təşkilatları, eləcə də bir çox 

diaspor fəalları qərargah və qaynar xətt yaradaraq xaricdə yaşayan azərbaycanlılara 

müraciət edərək bütün mümkün köməyi göstərməyə hazır olduqlarını bildirmişlər; 

- Diaspor nümayəndələri sosial şəbəkə üzərindən müraciətlər edərək öz köməklərini 

bildirmiş, hətta mənzillərində neçə nəfəri yerləşdirə biləcəklərini də qeyd etmişlər; 

- Müxtəlif ölkələrdə iş adamları soydaşlarımıza və həmvətənlərimizə təmənnasız 

mümkün dəstəyi göstərmişdir.   

- 26 mart - 01 iyul 2020-ci il tarixlərində Komitəyə (info@diaspora.support. 

www.diaspora.support və s.), həmçinin xaricdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor 

təşkilatlarının, Azərbaycanlıların Koordinasiya Şuralarının, diaspor üzvlərinin ünvanlarına 

ümumilikdə 5973 müraciət daxil olmuşdur. Müraciətlər İtaliya, Türkiyə, Almaniya, Fransa, 

Niderland Krallığı, Polşa, İsveç, İsveçrə, Birləşmiş Krallıq, Avstriya, Avstraliya, Rusiya da 

daxil olmaqla, 51 ölkəni əhatə edir. Bunlardan 31 nəfəri konsulluq, 2516 nəfər maddi yardım, 

3416 nəfər təxliyyə, 10 nəfər isə digər məzmun ilə bağlı müraciət etmişdir. 

 Eyni zamanda, operativ olaraq təşkil edilən “Qaynar xətt”ə bu müddət ərzində  

18 minə yaxın zəng daxil olmuşdur.  

  Müraciət edənlərin say çoxluğuna nəzər yetirsək ölkələr üzrə ilk 5 yer aşağıdakı 

kimidir:  

  Türkiyə - 1991, Ukrayna - 851, Rusiya - 789, İtaliya - 565, Gürcüstan - 409.  

Komitəyə 51 ölkədən daxil olmuş müraciətlərə, eləcə də XİN, səfirliklər tərəfindən edilmiş 

müraciətlərə əsasən 33 ölkə üzrə 6853 nəfərə maddi yardımlar olunmuşdur. 

   COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar Vətənə dönə bilməyən: 

- 22 nəfər azərbaycanlı 6 mart - 12 may 2020-ci il tarixlərində Belarusda (Minsk), 

qidalanma da daxil olmaqla,  

- 75 nəfər azərbaycanlı 22 mart - 28 aprel 2020-ci il tarixlərində Birləşmiş Ərəb 

Əmirliklərində (Dubay), qidalanma da daxil olmaqla, 

- 261 nəfər azərbaycanlı 11-19 aprel tarixlərində Rusiya-Azərbaycan sərhəddində 

(Dərbənd), qidalanma da daxil olmaqla, mehmanxana ilə təmin edilmişdir.  

 COVID-19 pandemiyası çərçivəsində 01 iyul 2020-ci il tarixədək dünyanın 50-yə yaxın 

ölkəsindən 500-dən çox diaspor nümayəndəsinin qoşulduğu 45 video-konfrans formatında görüş 

təşkil olunmuşdur. 

 

  

mailto:%20info@diaspora.support
http://www.diaspora.support/
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12 iyul tarixində Azərbaycanın dövlət sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətində 

Ermənistanın hərbi təxribatı ilə bağlı Komitə öz hüquqları daxilində xaricdə yaşayan 

azərbaycanlıların bu istiqamətdə mövqe bildirmələri üçün müvafiq addımlar atmışdır:  

-  Dünya azərbaycanlılarına, soydaşlarımıza və həmvətənlərimizə, Azərbaycan diaspor 

təşkilatlarına, habelə Azərbaycana dost münasibət bəsləyən digər xalqların diasporlarına 

müraciət edilmişdir. Müraciətdə aksiyalarda ermənilərin törətdiyi vəhşiliklər haqqında bütün 

foto-video faktların www.diaspora.support ünvanına, Azərbaycan Respublikasının 

diplomatik korpusları və akreditə olunmuş diplomatik nümayəndəliklərinə, Azərbaycanlıların 

Koordinasiya Şuralarına və ya xaricdəki Azərbaycan Evlərinə yönləndirilməsi bildirilmişdir. 

Onları təxribata getməməyə çağırmış, bütün mübarizənin hüquqi müstəvidə, yaşadıqları 

ölkələrin qanunları çərçivəsində aparılması tövsiyə olunmuşdur; 

-  İcazəli aksiyaların şüar, baner, Dövlət bayrağı, şəhidlərimizin şəkilləri və s. əyani 

vəsaitlərlə təminatına müvafiq dəstək göstərilmişdir;  

-  Azərbaycan dövlətinə və ordusuna dəstək məqsədilə keçirilən icazəli aksiyaların 

sosial şəbəkə üzərindən canlı yayımı təmin edilmişdir; 

-  İcazəsi alınmış aksiyalar və keçirilmə yeri barədə əvvəlcədən yerli və xarici KİV-lərə, 

televiziyalara informasiyalar verilmişdir; 

-  Komitə müvafiq bəyanatla çıxış etmişdir. Bəyanatda ölkəmizin haqq səsinin dünyaya 

çatdırılmasında iştirak edən Azərbaycan diaspor təşkilatlarına, habelə Azərbaycana dost 

münasibət bəsləyən digər xalqların diasporlarına təşəkkür edilmişdir. Onlar ehtiyatlı olmağa, 

ermənilərin məkrli hərəkətlərindən özlərini qorumağa, heç bir təxribata uymamağa 

çağırılmışdır. Bildirilmişdir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 

tapşırıqlarına əsasən xaricdə yaşayan azərbaycanlıların pozulmuş hüquqlarının yaşadıqları 

ölkələrin qanunları çərçivəsində və beynəlxalq hüquq normaları əsasında təmin edilməsi, 

eləcə də dəymiş maddi ziyanın ödənilməsi üçün bütün mümkün addımlar atılacaqdır; 

-  Tovuz rayonu istiqamətində hərbi təxribat və Ermənistanın işğalçılıq siyasəti ilə bağlı 

həqiqətləri əks etdirən rus, ingilis və fransız dillərində məktublar hazırlanaraq  

Azərbaycan diaspor könüllüləri, xaricdə və Azərbaycanda yaşayan gənclər vasitəsilə 

dünyanın tanınmış simalarına, elm adamlarına, dövlət xadimlərinə, siyasətçilərinə,  

o cümlədən, ABŞ konqresmenlərinə, Fransa senatorlarına 1000-lərlə məktub 

göndərilmişdir. 

Ümumilikdə, Azərbaycan diasporu Ermənistanın təxribat və pozuçuluq hərəkət-

fəaliyyətlərinə aşağıdakı formalarda etirazını bildirib:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diaspora.support/
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AZƏRBAYCAN DİASPORU  

ERMƏNİSTANIN TOVUZ TƏXRİBATI DÖVRÜNDƏ  

(12-30 iyul 2020-ci il) 
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AZƏRBAYCAN DİASPORU  

VƏTƏN MÜHARİBƏSİ DÖVRÜNDƏ 

(27 sentyabr - 10 noyabr 2020-ci il)  

 

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri cənab İlham Əliyevin 2020-ci il  

27 sentyabr tarixli xalqa müraciətindən sonra 10 noyabr tarixinədək mütəmadi olaraq,  

Dünya azərbaycanlılarına, soydaşlarımıza və həmvətənlərimizə - Azərbaycan diaspor 

təşkilatlarına, habelə Azərbaycana dost münasibət bəsləyən digər xalqların diasporlarına 

Komitə tərəfindən beş dəfə olmaqla cari ilin 27 sentyabr, 4 oktyabr, 21 oktyabr, 7 noyabr və 

10 noyabr tarxilərində müraciətlər ünvanlanmışdır. 

 Mövcud vəziyyətlə əlaqədar olaraq, çevik fəaliyyətin təşkil edilməsi məqsədi ilə, 

həftənin 7 günü 24 saat ərzində (7/24) fəaliyyət göstərən “Qaynar xətt” istifadəyə verilmiş, 

növbəlilik prinsipinə əsaslanan İşçi qrup yaradılmış və tədbirlər planı hazırlanıb təsdiq 

edilmişdir; 

 Komitənin müraciətindən sonra 27 oktyabr 2020-ci il tarixinə qədər müxtəlif ölkələrin 

Prezidentlərinə, dövlət və hökumət rəsmilərinə (kansler, ombudsman lar daxil), Xarici İşlər 

Nazirliklərinə, yerli idarəetmə orqanlarına, BMT Təhlükəsizlik Şurasına, NATO, ATƏT, 

Qırmızı Xaç və digər beynəlxalq təşkilatlara məktublar göndərilmiş, müraciətlər və 

bəyanatlar ünvanlanmışdır. Cari ilin 10 noyabr tarixinədək 46 ölkədə fəaliyyət göstərən, o 

cümlədən  

 26 ölkəni əhatə edən 12 mərkəzə birləşən Azərbaycanlıların Koordinasiya 

Şuralarında təmsil olunan 126 təşkilat da daxil olmaqla, 265 diaspor təşkilatı, beynəlxalq 

təsisatlar və Azərbaycandakı icmalar tərəfindən 23 dildə 383 bəyanat (müraciət) qəbul 

edilərək müxtəlif ölkələrin Prezidentləri, parlament üzvləri, BMT, Avropa Parlamenti, Avropa 

Şurası və digər beynəlxalq təşkilatlara göndərilmişdir. O cümlədən, Avropa Parlamentinin 

üzvlərinə 775 bəyanat, müxtəlif ölkələrin 641 nəfər parlament üzvünə isə bəyanat və 

müraciətlər birbaşa göndərilmişdir;  

 Müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən 12 Koordinasiya Şurası tərəfindən dünyanın 

aparıcı şəxsləri, beynəlxalq media nümayəndələri, nüfuzlu təşkilatları, ayrı-ayrı ölkələrin 

parlamentləri və tanınmış ictimai-siyasi xadimlərinə Ermənistanın təxribatları, işğalçılıq 

siyasəti, terrorçuluq fəaliyyəti haqqında müxtəlif dillərdə ətraflı məlumatları özündə əks 

etdirən 4 700 məktub elektron poçt vasitəsi ilə göndərilmişdir; 

 “Azərbaycan Diaspor Qadınları Şəbəkəsi”nin 30 nəfərə yaxın üzvü Ermənistanın 

ölkəmizə qarşı törətdiyi 27 sentyabr 2020-ci il tarixli genişmiqyaslı hərbi təxribatlarla bağlı 

erməni əsgər analarına müraciət ünvanlamışdır. O cümlədən, şəbəkənin və proqramın 

bəyanatları elektron poçt vasitəsilə 58 dövlət başçısına, 44 beynəlxalq təşkilata və  

5 000-ə yaxın vəzifəli şəxsə göndərilmişdir; 

 30 sentyabr 2020-ci il tarixində Komitədə Azərbaycanda yaşayan icma rəhbərləri 

və nümayəndələri ilə görüş keçirilmişdir. Görüşdə “Hindistan-Azərbaycan Assosiasiyası” 

İctimai Birliyi, Azərbaycanın Gürcü İcması, Azərbaycanın Ukrayna Konqresi, Azərbaycanın 

Rus İcması, “Poloniya - Azərbaycan Polşa İcması” İctimai Birliyi, Pakistan Diasporu 

Təmsilçiləri, Azərbaycanda yaşayan Axıska Türkləri, Dünya Axıska Türkləri Birliyi, Alman-

Azərbaycan Cəmiyyəti, “Vaa Lʼhatzolas Nichei Yisroel” Yəhudi Humanitar Təşkilatı, 

Azərbaycan-Bolqarıstan Dostluğunun İnkişafına Yardım İctimai Birliyinin rəhbərləri iştirak 
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etmişdirlər. Tədbirdə icma rəhbərləri və nümayəndələri BMT-yə, Avropa Şurasına və digər 

beynəlxalq təşkilatlara, beynəlxalq hüquq və normalara hörmətlə yanaşan bütün dövlətlərə 

ünvanlanan birgə bəyanat imzalamışdılar; 

 2 oktyabr 2020-ci il tarixində Komitədə Azərbaycan elmini xarici ölkələrdə təmsil 

edən ictimai xadimlərlə görüş keçirilmişdir. Görüşdə DİDK sədri  

Fuad Muradov Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair həqiqətlərin 

dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında alimlərin, ictimai xadimlərin rolundan danışmış, bu 

sahədə əməkdaşlığın genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulamışdır; 

 Ümumilikdə, 36 xarici ölkədə 198 tədbir keçirilmiş, bunlardan 111-i yürüş-mitinq 

xarakterli tədbirlər olmuşdur; 

 Komitə tərəfindən diasporun fəaliyyəti ilə bağlı müvafiq təbliğat işləri aparılmışdır. 

Cari ilin 27 sentyabr - 10 noyabr tarixlərində diasporun həyata keçirdiyi tədbirlər 

(aksiyalar, dəyirmi masalar və s.), xaricdə yayımlanan məqalələr ilə bağlı 361 xəbər 

hazırlanaraq Komitənin rəsmi saytında və sosial şəbəkə səhifələrində 

(https://www.facebook.com/AzDiaspora, https://twitter.com/DiasporaAz, 

https://www.instagram.com/diasporaaz) paylaşılmışdır. Eyni zamanda, bütün xəbərlər 

Komitənin teleqram kanalında (https://t.me/AzerbaijaniDiaspora) da operativ olaraq 

yayımlanmışdır. Sözügedən materiallar 6752 media mənbəyində işıqlandırılmışdır; 

 DİDK sədri Fuad Muradov 02.10.2020-ci ildə “Ukraina-24” telekanalının xəbərlər 

proqramına - “Ermənistanın işğalçılıq siyasəti, bu ölkənin ordusunun Azərbaycanın mülki 

şəxslərini qətlə yetirməsi, silahlı qüvvələrimizin uğurlu əks-həmləsi”, 15.10.2020-ci ildə “TV 

Berlin” telekanalına - “Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycana qarşı son hərbi 

təxribatları”, 16.10.2020-ci ildə “Sputnik Azərbaycan”a - “Diasporumuzun hazırkı mərhələdə 

gördüyü işlər” və 27.10.2020-ci ildə “Ukraina-24” telekanalının xəbərlər proqramına 

“Ermənistanın işğalçılıq siyasəti, bu ölkənin ordusunun Azərbaycanın mülki şəxslərini qətlə 

yetirməsi, humanitar atəşkəs haqqında razılaşmalara riayət etməməsi” mövzularında 

müsahibələr vermişdir; 

 27 sentyabr - 10 noyabr tarixlərində dünyanın 60 ölkəsindən  

Azərbaycan diasporunun 1000-lərlə nümayəndəsinin qatıldığı 300-dən çox videokonfrans 

təşkil olunmuşdur; 

Ümumilikdə, Komitə və diaspor nümayəndələri tərəfindən ölkəmizlə bağlı həqiqətləri əks 

etdirən 355 məqalə hazırlanaraq 43 ölkənin müxtəlif qəzet və saytlarında 26 dildə 

ictimaiyyətə təqdim edilmişdir. 

 2020-ci il 27 sentyabr - 10 noyabr tarixlərində Komitənin əməkdaşlıq etdiyi jurnalist 

və ziyalılardan ibarət qrup üzvləri tərəfindən Fransa, İtaliya, İngiltərə, Belçika, Moldova, 

Rusiya, Ukrayna, Türkiyə, Misir və s. ölkələrin  müxtəlif KİV-lərində 38 məqalə dərc 

edilmişdir; 

 27 oktyabr tarixində DİDK sədri Fuad Muradov ilə Rumıniyanın Dövlət Katibi, 

Xaricdəki Rumınlar Departamentinin rəhbəri Ovidiu Burduşa arasında virtual görüş 

keçirilmişdir. Görüşdə Rumıniyada erməni diasporunun Azərbaycan əleyhinə göstərdiyi 

fəaliyyət, bu ölkədə Azərbaycanın haqlı mövqeyinin daha geniş şəkildə işıqlandırılması, 

eləcə də diaspor siyasəti sahəsində ikitərəfli əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi barədə fikir 

mübadiləsi aparılmışdır; 

https://www.facebook.com/AzDiaspora
https://twitter.com/DiasporaAz
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 30 oktyabr tarixində DİDK sədri Fuad Muradov ilə İsrailin Diaspor İşləri naziri Omer 

Yankeleviç arasında virtual görüş keçirilmişdir. Görüşdə Bakıdakı yəhudi icması və İsraildəki 

Azərbaycan icmasının 100-dən çox üzvü iştirak etmişdir; 

 3 noyabr tarixində DİDK sədri Fuad Muradov Bakıda səfərdə olan Xaricdəki Türklər 

və Əqraba İcmaları İdarəsinin rəisi Abdullah Erenlə görüşmüşdür. Görüşdə Türkiyə və 

Azərbaycan diasporlarının bundan sonra da birgə fəaliyyət göstərməsi, beynəlxalq media 

platformalarına çıxış üçün hər iki diasporun imkanlarının daha qətiyyətlə səfərbər edilməsi 

barədə fikir mübadiləsi aparılmışdır. 4 noyabr tarixində Gəncəyə səfər edən qardaş ölkənin 

nümayəndə heyətini DİDK sədri Fuad Muradov, millət vəkilləri və digər rəsmi şəxslər 

müşayiət etmişlər; 

 Komitə tərəfindən Azərbaycan həqiqətlərini əks etdirən 55-dən çox qısa video-çarx 

hazırlanaraq sosial şəbəkə üzərindən yayımlanmışdır;  

 Azərbaycan diaspor nümayəndələri tərəfindən bir çox ölkələrin meqapolislərində - 

Paris, Nant, Lion, Hannover, Tuluz, Montoban, Rotterdam, Utrext, Varşava, Haaqa, 

Cenevrə, Toronto, Monreal-Kvebek, Viktoriya, Sidney, Okland, Nyu-York, Boston, 

Vaşinqton, Dallas, Çikaqo, Ohayo, Hyuston, Texas, Mayami, Yuta, Vellinqton və s. 

şəhərlərində küçələrdə, dayanacaqlarda və ümumilikdə insanların daha çox olduğu yerlərdə 

fransız, ingilis, alman, türk, ivrit, latış, rus və.s dillərdə hazırlanmış, müxtəlif tərtibatlı 100 

ədədə yaxın şüar, ("Qarabağ Azərbaycandır!", "Dağlıq Qarabağda erməni təcavüzünə 

son!", "İşğal olunmuş əraziləri azad edin!", “Azərbaycan ədalət tələb edir!”, “Ermənistanın 

təcavüzünü dayandırın” və s. kimi yazılarla) afişa və posterlər yerləşdirmişdir; 

 Avtomobillərin üzərində elektron lövhələrin yayımlanması məqsədi ilə, animasiya və 

video-çarxlar hazırlanmışdır. Üzərində ölkəmizin ədalətli mövqeyini ifadə edən şüarlar  olan 

avtomobillərin ABŞ-ın Vaşinqton, Nyu-York, Boston, Çikaqo, Kanadanın Ottava, Ontario, 

Toronto, Monreal-Kvebek, Almaniyanın Berlin, İsveçin Stokholm, İngiltərənin London, 

Latviyanın Riqa, Avstraliyanın Sidney, Brisben kimi böyük şəhərlərdə hərəkəti təmin edilmiş, 

ayrı-ayrı ölkələrdə reklam lövhələrində “Qarabağ Azərbaycandır!” (“Karabakh is 

Azerbaijan!”) şüarları işıqlandırılmışdır. 
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  Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun dəstəyi ilə: 

 

- 2 oktyabr 2020-ci il tarixdə Macar-Turan Fondunda Qarabağın Azərbaycana tarixi 

və hüquqi bağlılığını əks etdirən elmi məqalə çap edilmişdir. Macarıstandakı müxtəlif dövlət 

qurumlarına real vəziyyəti əks etdirən ümumi məktubların göndərilməsi təmin edilmişdir; 

- 6 oktyabr 2020-ci ildə Litva Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatı Litva Respublikasının 

Prezidentinə, Xarici işlər nazirinə, Litva Seyminin spikerinə bəyanat ünvanlamışdır. Litva 

Respublikası rəsmi olaraq Azərbaycan və Ermənistan arasında baş verən hərbi 

əməliyyatlarla bağlı mövqe bildirməsə də, tələbələrin müraciətləri Litva Parlament üzvləri 

tərəfindən cavablandırılmışdır. Litva mediasının münaqişəyə qərəzli mövqe nümayiş 

etdirməsinə baxmayaraq, azərbaycanlı tələbə və gənclərin fikirlərinin “Lietuvos Rytas”, 

“LRT” kimi aparıcı mətbuat orqanlarında dərc edilməsi təmin edilmişdir; 

- 12 oktyabr 2020-ci ildə Almaniyanın Detmold şəhərində yaşayan azərbaycanlı 

bəstəkar Xədicə Zeynalovanın rəhbərlik etdiyi “Səs körpüsü” ansamblının ifasında dahi 

bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin “Koroğlu” uvertürası səsləndirilmiş və şanlı Azərbaycan 

Ordusuna həsr olunmuş yeni videoçarx hazırlanmışdır; 

- 17 oktyabr 2020-ci ildə qüdrətli Azərbaycan Ordusunun tarixi zəfərlərinə həsr 

olunmuş növbəti video-çarx hazırlanmışdır. Türkiyədə yaşayan Azərbaycanın əməkdar 

artisti İslam Manafovun, Turan Manafzadənin və Avstriyada yaşayan musiqiçi Abuzər 

Manafzadə ifasında “Əsgər marşı” səsləndirilmişdir; 

- 21 oktyabr 2020-ci ildə Azərbaycan diaspor üzvlərinin iştirakı ilə “Murovun o üzü 

bizim Vətəndir” video-çarxı hazırlanmışdır;   

- 3 noyabr 2020-ci ildə Azərbaycan diaspor üzvlərinin iştirakı ilə “Qarabağ 

Azərbaycandır!” video-çarxı hazırlanmışdır;   

- 9 noyabr 2020-ci ildə Estoniyada Azərbaycan Evində Azərbaycan Dövlət Bayrağı 

Günü və Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad olunması münasibəti ilə tədbir təşkil 

edilmişdir; 

- 9 noyabr 2020-ci ildə Macarıstanın Budapeşt şəhərində fəaliyyət göstərən 

Azərbaycan Evində Şuşa şəhərinin, eləcə də digər şəhər və kəndlərimizin işğaldan azad 

edilməsi ilə əlaqədar görüş keçirilmişdir; 

- Fondun dəstəyi ilə AFR Boxum Ruhr Universitetinin professoru, hüquq elmləri 

doktoru Hans-Yoaxim Hayntsenin müəllifi olduğu "BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan 

və Azərbaycan arasında münaqişə ilə bağlı 1993-cü il qətnamələri və beynəlxalq qurumların 

digər hüquqi sənədlərinə dair “Hüquqi Rəy. Humanitar ölçü” adlı kitab nəşr olunmuşdur; 

- 10 noyabr 2020-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,  Silahlı Qüvvələrin 

Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında qüdrətli Azərbaycan Ordusunun 

işğal altında olan ərazilərimizi işğalçılardan azad etməsi və Dünya azərbaycanlılarına zəfər 

sevinci yaşatması münasibəti ilə "Ali Baş Komandanım" video-çarxı hazırlanmışdır. 
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1. KOMİTƏ TƏRƏFİNDƏN HƏYATA KEÇİRİLƏN 

PROQRAM VƏ LAYİHƏLƏR 

 

Cari ildə Komitə bir sıra proqram və layihələr həyata keçirib. Bunların bir qismi 

pandemiya dövrünə təsadüf etdiyindən onlayn şəkildə yerinə yetirilib. Ümumilikdə, 2020-ci 

ildə 5 layihə-proqram reallaşdırılıb. Bu xüsusda, 135 virtual görüş baş tutub.  

 

 Liderliyin İnkişafı Proqramı 

 2020-ci ilin 15 iyun - 3 iyul tarixlərində Liderliyin İnkişafı Proqramı çərçivəsində  

3 virtual görüş baş tutub. “Liderlik fəlsəfəsi” kitabının müəllifi, AMEA-nın həqiqi üzvü,  

AMEA-nın akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri 

İnstitutunun direktoru, kimya üzrə elmlər doktoru, professor Vaqif Abbasov, habelə Alman-

Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri, texnika üzrə fəlsəfə və kulturologiya üzrə elmlər doktoru, 

professor Çingiz Abdullayev bu proqramın əsas qonaqları olub.  

 

 “Azərbaycan Diaspor Qadınları Şəbəkəsi” Layihəsi 

 2020-ci il 14 iyun - 27 sentyabr tarixində Azərbaycan Diaspor Qadınları Şəbəkəsi 

layihəsi çərçivəsində 32 virtual görüş keçirilib. Layihəyə ABŞ, Rusiya, Fransa, İsrail, 

Nigeriya, Almaniya, Avstriya, Niderland, Polşa, Kanada, Böyük Britaniya, İtaliya, Avstriya, 

Ukrayna, Gürcüstan, Finlandiya, Pakistan, Misir, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Türkiyə 

və Azərbaycandan 50-yə yaxın azərbaycanlı qadın fəal, diaspor nümayəndələri və xarici 

qonaqlar qatılıblar. 

 Vətən Müharibəsi dövründə (27 sentyabr - 10 noyabr) Azərbaycan Diaspor Qadınları 

Şəbəkəsinin bəyanatları elektron poçt vasitəsiə 58 dövlətin başçısına, 44 beynəlxalq 

təşkilata və 4 mindən çox vəzifəli şəxsə göndərilib.  

 Azərbaycan Diaspor Qadınlarının Ermənistanda fəaliyyət göstərən “Əsgər anaları”na 

müraciəti Facebook-da yayımlanıb. ABŞ administrasiyasına ünvanlanan petisiyalar 

imzalanıb və paylaşılıb, xarici mətbuatda ölkəmizin ədalətli mövqeyini oxuculara çatdırmaq 

məqsədilə məqalələrin və müsahibələrin dərc edilməsinə nail olunub.  

 

    “Müxtəlif olsaq da birlikdə güclüyük” Layihəsi 

 16 iyun - 22 sentyabr 2020-ci il tarixlərində “Müxtəlif olsaq da birlikdə güclüyük” 

layihəsi çərçivəsində 12 virtual görüş keçirilib. Layihənin qonaqları qismində Azərbaycanın 

yəhudi, alban-udin, alman, rus, Pakistan, Polşa, Ukrayna, Hindistan icmalarının təmsilçiləri, 

Rus Pravoslav Kilsəsinin Bakı və Azərbaycan Yeparxiyasının, habelə katolik kilsəsinin 

nümayəndələri görüşlərdə iştirak ediblər. 

 

     “Beyin qazanma” Proqramı 

 18 fevral 2020-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində Çin dilinin 

filologiyası üzrə fəlsəfə doktoru Aqşin Əliyev tərəfindən “Türk və Çin dillərinin timsalında 

Qədim İpək yolu üzərində dillərin çarpazlaşması” mövzusunda mühazirə oxunub. 

 2020-ci il 20 fevral - 24 fevral tarixlərində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında 

arxeologiya ixtisası üzrə doktor Nuridə Atəşi tərəfindən “Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinin irsi 

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Milli_Elml%C9%99r_Akademiyas%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/AMEA
https://az.wikipedia.org/wiki/Yusif_M%C9%99mm%C9%99d%C9%99liyev
https://az.wikipedia.org/wiki/Neft-Kimya_Prosesl%C9%99ri_%C4%B0nstitutu
https://az.wikipedia.org/wiki/Neft-Kimya_Prosesl%C9%99ri_%C4%B0nstitutu
https://az.wikipedia.org/wiki/Professor
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və kolleksiyaları Avropa muzeylərində” adlı mühazirələr oxunub. 2020-ci il 7 may -  

28 iyul tarixlərində “Beyin qazanma” proqramı çərçivəsində 22 virtual görüş keçirilib.  

 

 “E-akademiya” Layihəsi 

 “E-Akademiya” Layihəsi 2020-ci il 25 aprel - 8 sentyabr tarixlərində həyata keçirilib. 

Ümumilikdə, layihə çərçivəsində 66 onlayn görüş keçirilib. Layihədə Rusiya, İsveçrə, ABŞ, 

Almaniya, Ukrayna, Türkiyə, Kanada, Pakistan, İsrail, Çili, Seneqal, Meksika, Macarıstan, Çin, 

Avstriya, Nigeriyadan olan qonaqlar iştirak ediblər. Layihənin əsas məqsədi yeni növ 

koronavirus pandemiyası dövründə Azərbaycan diasporunun və beynəlxalq təşkilatların 

nümayəndələrinin iştirakı ilə videokonfransların təşkili və müvafiq müzakirələrin aparılması olub. 
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1.1. Beynəlxalq sahədə əməkdaşlıq 

 

Cari ildə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi ilə bir neçə ölkənin eyni profilli qurumları 

arasında əməkdaşlıq inkişaf etdirilib. Bu istiqamətdə 7 tədbir həyata keçirilib.  

Cari ilin 30 yanvar - 1 fevral tarixlərində Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəvəti 

ilə Qazaxıstan Xalqı Assambleyasının (QXA) sədr müavini, Qazaxıstan Respublikasının 

Prezidenti Administrasiyasının QXA Katibliyinin rəhbəri Canseit Tuymebayevin başçılıq 

etdiyi nümayəndə heyətinin ölkəmizə səfəri baş tutdu. Nümayəndə heyəti səfər çərçivəsində 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində Azərbaycandakı milli icmaların nümayəndələri ilə 

görüşüb. Sonra isə Canseit Tuymebayevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə DİDK sədri 

Fuad Muradov arasında görüş keçirilib. 

10  fevral tarixində Komitədə Qırğız Xalqları Assambleyasının sədri ilə görüş 

keçirilib. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin birinci müavini Valeh Hacıyev ölkəmizdə 

səfərdə olan Qırğız Xalqları Assambleyasının sədri, akademik Abdıqanı Erkebayevlə 

görüşüb. 

27 oktyabr tarixində DİDK sədri Fuad Muradov ilə Rumıniyanın Dövlət Katibi, 

Xaricdəki Rumınlar Departamentinin rəhbəri Ovidiu Burduşa arasında virtual görüş keçirilib. 

Görüşdə Rumıniyada erməni diasporunun Azərbaycan əleyhinə göstərdiyi fəaliyyət, bu 

ölkədə Azərbaycanın haqlı mövqeyinin daha geniş şəkildə işıqlandırılması, eləcə də diaspor 

siyasəti sahəsində ikitərəfli əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi barədə fikir mübadiləsi aparılıb. 

30 oktyabr tarixində DİDK sədri Fuad Muradov ilə İsrailin Diaspor İşləri naziri Omer 

Yankeleviç arasında virtual görüş keçirilib. Görüşdə Bakıdakı yəhudi icması və İsraildəki 

Azərbaycan icmasının 100-dən çox üzvü iştirak edib. 

3 noyabr tarixində DİDK sədri Fuad Muradov Bakıda səfərdə olan Xaricdəki Türklər 

və Əqraba İcmaları İdarəsinin rəisi Abdullah Erenlə görüşüb. Görüşdə Türkiyə və 

Azərbaycan diasporlarının bundan sonra da birgə fəaliyyət göstərməsi, beynəlxalq media 

platformalarına çıxış üçün hər iki diasporun imkanlarının daha qətiyyətlə səfərbər edilməsi 

barədə fikir mübadiləsi aparılıb. 4 noyabrda Gəncəyə səfər edən qardaş ölkənin 

nümayəndə heyətini DİDK sədri Fuad Muradov, Milli Məclisin deputatları və digər rəsmi 

şəxslər müşayiət ediblər.  

 20 noyabr tarixində İsrailin Diaspor Məsələləri naziri Omer Yankeleviç DİDK sədri 

Fuad Muradova məktub ünvanlayıb. Məktubda Azərbaycan Respublikası ilə İsrail Dövlətinin 

vacib tərəfdaş olduğu, Azərbaycandakı yəhudi icmasının, eləcə də İsrailin azərbaycanlı 

icmasının iki ölkə arasında əlaqələrin möhkəmlənməsində əvəzsiz rol oynadığı qeyd olunub, 

dövlətlərarası münasibətlərin və icmalararası əlaqələrin inkişafının yüksək səviyyəsinin 

gələcəkdə də qorunub saxlanılması məqsədilə əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsinin 

vacibliyi diqqətə çatdırılıb.  
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1.2. Xarici ölkələrin eyniprofilli qurumları ilə əlaqə 

 

 Cari ildə yerli və xarici dövlət qurumları ilə əlaqələr çərçivəsində 6 tədbir reallaşıb.  

       17 yanvar tarixində Komitədə Tacikistanın Azərbaycandaki səfiri ilə görüş keçirilib.  

       31 yanvar tarixində Komitə sədri ilə Qazaxıstanın nümayəndə heyəti arasında görüş 

olub.  

      10 fevral tarixində Komitə sədri ilə Qırğız Xalqları Assambleyasının sədri,  

17 fevral tarixində Almaniya Federativ Respublikasının Azərbaycandakı səfiri arasında 

görüşlər keçirilib.  

 18 avqust tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət 

Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi ilə birgə keçirdiyi 

qrant müsabiqəsinin qalibləri ilə onlayn görüş baş tutub. 

 13 oktyabr tarixində Özbəkistanın və Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirləri ilə 

Komitə sədri arasında görüşlər keçirilib.  

 30 oktyabr 2020-ci ildə DİDK sədri Fuad Muradovla İsrailin Diaspor İşləri naziri  

Omer Yankeleviç arasında virtual görüş reallaşıb. Görüşdə Bakıdakı yəhudi icması və 

İsraildəki Azərbaycan icmasının 100-dən çox üzvü iştirak edib.  
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2. AZƏRBAYCAN DİASPORU 

 

2.1. Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların adaptasiyası və inteqrasiyası üzrə 

görülmüş tədbirlər  

 

 2020-ci ildə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların yaşadıqları cəmiyyətə 

adaptasitya və inteqrasiyası olmaları, sosial və mədəni fəallıqlarının artırılması 

istiqamətində 18 tədbir həyata keçirilib. 

 6 yanvar tarixində Avstraliya Azərbaycanlıları Assosiasiyasının və Viktoriya 

Azərbaycan Mədəniyyəti Assosiasiyasının rəhbərliyinin Federal hökumətin Baş nazirinə və 

yerli hökumət strukturlarına ünvanladıqları məktublarda Avstraliyada dəhşətli meşə 

yanğınlarının törətdiyi fəsadlarla mübarizədə dövlət strukturlarına dəstək ifadə olunub. 

Müraciətlərdə həmvətənlərimizin bu çətin günlərdə yerli əhali ilə həmrəy olduğu, təbii 

fəlakətin qarşısının alınması üçün hər cür yardım göstərməyə hazır olduğu vurğulanıb. 

 Polşada yaşayan azərbaycanlıların hüquqi məsələlərlə bağlı problemlərinin həlli üçün 

Polşa Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasının təşəbbüsü və Diasporla İş üzrə  

Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə tam təmənnasız vəkil xidmətləri təşkil edilib. 

 25 yanvar tarixində Ukraynanın Nikolayev şəhərində "Nikolayev Vilayətinin    

Bioqrafik Ensiklopediyası"nın 3-cü kitabının təqdimat mərasimi keçirilib. Kitab Birləşmiş 

Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin Nikolayev vilayəti üzrə sədrinin təşəbbüsü ilə ərsəyə 

gəlib. Ensiklopediyada vilayətin məşhur şəxsləri, 416-cı Taqanroq diviziyasının şərəfinə 

ucaldılmış abidə, Azərbaycanın qəhrəman övladları, iş adamları, diaspor üzvləri haqqında 

geniş məlumatlar yer alıb. 

16 mart tarixində Azərbaycanın İstanbul şəhərindəki Baş Konsulluğunda  

2000-ci ilədək ölkə ərazisini tərk edərək Türkiyə Respublikasına köçmüş və hazırda İstanbul 

şəhərində kompakt və qeyri-rəsmi məskunlaşmış azərbaycanlılardan, ilkin olaraq,  

18 nəfər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına mənsubiyyəti tanınmış şəxsə Türkiyə 

ərazisində müvəqqəti yaşamaq icazəsini təsdiq edən vəsiqələrin təqdimetmə mərasimi 

keçirilib. Vəsiqələri Azərbaycanın İstanbul şəhərindəki Baş Konsulu Məsim Hacıyev və 

Türkiyə-Azərbaycan Dostluq, Əməkdaşlıq və Həmrəylik Fondunun İdarə heyətinin sədri, 

professor Aygün Attar təqdim edib. 

6 may tarixində Özbəkistanın Sırdərya vilayətindəki Sardoba su anbarında baş   

verən qəzadan zərərçəkənlərə humanitar yardım kampaniyasına Azərbaycan diasporu da 

qoşulub. Zərərçəkənlərə yardım göndərən Özbəkistan Millətlərarası Münasibətlər və Xarici 

Ölkələrlə Dostluq Komitəsində təmsil olunan milli mədəniyyət mərkəzləri arasında 

Daşkənddəki Respublika Azərbaycan Milli Mədəniyyət Mərkəzi (RAMMM) də var. 

8 iyun tarixində Rusiyanın Kazan şəhərində "Tatarıstan MSSR-in yaranmasının  

100 illiyi" xatirə nişanı ilə təltif olunanların təntənəli mükafatlandırma mərasimi keçirilib.  

Təltif edilənlər arasında Kazanda Azərbaycan diasporunun lideri Bəşir Bəşirov da var. 

25 iyun tarixində Qazaxıstanın İnformasiya və İctimai İnkişaf Nazirliyi bu ölkədə türk 

və rus dillərində nəşr olunan “Ahıska” qəzetinin və “Türk Birliyi” jurnalının baş redaktoru, 

soydaşımız Rövşən İsmayılovu (Məmmədoğlu) "Ən yaxşı jurnalist" nişanı ilə təltif edib. 



17 
 

 

26 iyul tarixində Gürcüstan Azərbaycanlılarının İnteqrasiya Mərkəzində təhsil alan 

gənclər tanınmış gürcü yazıçı və ictimai xadimi İlya Çavçavadzenin Saquramoda yerləşən 

muzeyini ziyarət ediblər.  

7 sentyabr tarixində Rotterdamda fəaliyyət göstərən “Qarabağ” idman klubu ilə 

Niderlandın “NextGen” Futbol Akademiyası arasında gələcək əməkdaşlıqla bağlı məsələlər 

müzakirə olunub.  

 ABŞ-ın Minnisota və İllinoys ştatlarında yaşayan həmvətənlərimiz Amerikanın federal 

bayramı sayılan Əmək gününü (Labor day) qeyd ediblər. Minnesotadakı tədbir 

Azərbaycan İcmasının rəhbəri Günel Rally, İllinoysdakı tədbir isə Xeyriyyə 

Cəmiyyətinin rəhbəri Teymur Mehmandarovun təşkilati dəstəkləri ilə baş tutub. 

8 sentyabr tarixində Şimali Kaliforniya Azərbaycan Mədəniyyəti Cəmiyyəti 

(ACSNC) Los Gatos Mükafat Proqramının icma mərkəzi kateqoriyasında ilin ən yaxşı 

icmalarından biri kimi “Best of Los Gatos-2020” mükafatına layiq görülüb. 

18 sentyabr tarixində Akko şəhərində fəaliyyət göstərən "İsraildə Azərbaycan 

Evi"nin rəhbəri Nexemiya Şirin Mixaeli şəhər meriyasının təşəkkürnaməsinə layiq görülüb. 

19 sentyabr tarixində Gürcüstan Azərbaycanlılarının İnteqrasiya Mərkəzinin 

təşkilatçılığı ilə Azərbaycan futbolunun əfsanəsi, Beynəlxalq dərəcəli hakim, “Qızıl fit” 

mükafatı laureatı Tofiq Bəhramov və Gürcüstan futbolunun əfsanəsi, bu ölkənin gənclərdən 

ibarət yığma komandasının üzvü Badri Qivianidzenin xatirəsinə həsr olunmuş Marneuli 

rayonu məktəblilərindən ibarət 14 komanda arasında futbol turnirinin final görüşü keçirilib. 

Turnirdə GAİM-in əsas komandası rayon çempionu adına layiq görülüb.  

30 noyabr tarixində Varşavada fəaliyyət göstərən Azərbaycan Evi və Polşa 

Azərbaycanlıları Şurasının birgə həyata keçirdiyi "Müzakirə Klubu" layihəsi cərçivəsində 

gələcək karyeralarında uğur qazanmaq, yeni ixtisaslara yiyələnmək arzusunda olan gənc 

həmvətənlərimizə dəstək məqsədilə müxtəlif mövzularda seminarlar təşkil edilib. 

4 dekabr tarixində Polşada yaşayan bir qrup azərbaycanlı Azərbaycanın bu ölkədəki 

Səfirliyi tərəfindən "Azərbaycan-Polşa əlaqələrinin möhkəmləndirilməsində xidmətlərinə 

görə" medalı ilə təltif olunub. 
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2.2. Xaricdəki həmvətənlərin inkişafı və gənclərlə iş istiqamətində  

həyata keçirilən tədbirlər 

 

       Cari ildə yeni diaspor təşkilatlarının yaranması, mövcud diaspor təşkilatlarının 

təşkilatlanma işində həyata keçirdikləri toplantılar, həmçinin azərbaycanlı gənclərin diaspor 

işinə cəlb olunması istiqamətində 36 tədbir keçirilib.  

10 yanvar tarixində Avstriya Azərbaycanlıları Birliyinin təşəbbüsü ilə  

"Qarabağ" futbol klubu yaradılıb. "Qarabağ" futbol klubu 30-a yaxın azərbaycanlı həvəskar 

tərəfindən formalaşdırılıb. 

  2 fevral tarixində Qazaxıstanın Aktau şəhərində Gənclər Gününə həsr olunmuş 

xeyriyyə aksiyası keçirilib. Tədbiri ölkəmizin Aktau şəhərindəki Baş Konsulluğu,  

“Dostluq” milli-mədəni cəmiyyətinin fəal üzvü, iş adamı Elmir Şahsuvarov və  

digər həmvətənlərimiz birgə təşkil ediblər. 

6-7 fevral tarixlərində İsveçdə səfərdə olan Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 

Nümayəndə heyəti “SAF” İsveç-Azərbaycan Dərnəyinin, İsveç Azərbaycanlıları Konqresinin 

üzvlərilə, həmçinin Azərbaycan-İsveç Federasiyasında (AFİ) və Azərbaycan Evində görüş 

keçirib. 

7 fevral tarixində Ukraynanın Zaporojye şəhərində həmvətənlərimizin təşəbbüsü ilə 

“Xankendi-Aze” adlı həvəskar futbol klubu yaradılıb. Klub Ukraynadakı azərbaycanlı gənclər 

tərəfindən təsis edilib. 

8 fevral tarixində İsveçin paytaxtı Stokholmda Skandinaviya Azərbaycanlıları 

Koordinasiya Şurasının I hesabat toplantısı keçirilib. Tədbirdə Diasporla İş üzrə  

Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti, Azərbaycanın İsveç Krallığındakı səfirliyinin 

nümayəndəsi, diaspor təşkilatlarının rəhbərləri və fəalları iştirak ediblər. 

9 fevral tarixində İsveç Krallığına səfər çərçivəsində Diasporla İş üzrə Dövlət 

Komitəsinin nümayəndə heyəti Stokholmda fəaliyyət göstərən "Tumurcuq" Azərbaycan 

Dram Teatrının fəaliyyəti ilə tanış olub. 

15 fevral tarixində Moldovanın paytaxtı Kişinyov şəhərində Moldovada yaşayan 

gənc azərbaycanlıların "Güc birlikdədir" adlı forumu keçirilib. Tədbir Azərbaycanın bu 

ölkədəki səfirliyinin dəstəyi və Moldova Azərbaycanlıları Konqresinin (MAK) təşkilatçılığı ilə 

baş tutub. 

23 fevral tarixində Almaniyanın paytaxtı Berlində dünyanın müxtəlif ölkələrində 

yaşayan azərbaycanlılarla görüş keçirilib. Tədbirdə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 

sədri Fuad Muradov, Azərbaycanın Almaniyadakı səfiri Ramin Həsənov, 30-a yaxın ölkədən 

Berlinə gələn həmvətənlərimiz, Azərbaycan Evlərinin və "Qarabağ" Azərbaycan 

məktəblərinin rəhbərləri iştirak ediblər. 

2 mart tarixində Niderlandın Rotterdam şəhərində "Qarabağ" idman klubunun və 

Benilüks Azərbaycanlıları Konqresinin (BAK) müştərək ofisinin rəsmi açılışı olub.  

Cari ilin aprel ayında Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təşəbbüsü və 

Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun dəstəyi ilə Estoniyanın paytaxtı  

Tallinn şəhərində Azərbaycan Evi fəaliyyətə başlayıb. 

28 aprel tarixində Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi növbəti videokonfransı  

Mərkəzi Asiya ölkələrindəki Azərbaycan icmasını təmsil edən etno-mədəni birliklər, 
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mədəniyyət mərkəzləri və digər vətəndaş cəmiyyəti rəhbərləri və nümayəndələri ilə  

təşkil edib. 

6 may tarixində Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təşəbbüsü ilə Şərqi Avropa 

regionunda fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarının rəhbərlərinin qatıldığı videokonfrans 

təşkil edilib. 

8 may tarixində Gürcüstan Xalq Müdafiəçisi Aparatının (Ombudsman) Kvemo Kartli 

üzrə nümayəndəsi Murad Hüseynov ilə “Gürcüstan Azərbaycanlılarının İnteqrasiya 

Mərkəzi”-nin tələbələri və könüllüləri üçün videokonfrans təşkil olunub.  

  9 may tarixində Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təşəbbüsü ilə Finlandiyada və 

Norveçdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları rəhbərlərinin iştirakı ilə 

videokonfrans baş tutub. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən 

digər videokonfranslar may ayı ərzində Baltikyanı ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların, 

ABŞ-da, İsveç Krallığında və Fransada fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları 

rəhbərlərinin iştirakı ilə baş tutub. 

16 may tarixində Almaniyanın Münhen şəhərində fəaliyyət göstərən  

Azərbaycan Evində həmvətənlərimiz ilə görüş keçirilib.  

19 may tarixində Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təşəbbüsü ilə  

Almaniya Federativ Respublikasında fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları 

rəhbərlərinin iştirakı ilə videokonfrans təşkil edilib. 

30 may tarixində Azərbaycan Gənclərinin Ankara Həmrəyliyi İctimai Birliyinin 

(AGAH) təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə “Türkiyədəki Azərbaycanlı Gənclərin I Forumu” 

keçirilib. Onlayn təşkil olunmuş tədbirdə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin birinci 

müavini Valeh Hacıyev, Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin birinci katibi  

Elçin Allahverdiyev, Azərbaycanın Qarsdakı Baş konsulu Nuru Quliyev, Xaricdə Yaşayan 

Türklər və Əqraba İcmalar Baş İdarəsi (YTB) sədrinin müavini Sayit Yusuf, Türkiyə-

Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun rəhbəri, millət vəkili Şamil Ayrım, 

Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri Nicat Məmmədli, Azərbaycan Milli Məclisinin 

deputatı Bəhruz Məhərrəmov və Parlament Jurnalistləri İctimai Birliyinin rəhbəri  

Elşad Eyvazlı, Türkiyənin müxtəlif vilayətlərindən tələbə birliklərinin rəhbərləri və üzvləri, 

ziyalılar, dövlət qurumlarının və ictimaiyyətin nümayəndələri iştirak ediblər.  

 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təşəbbüsü ilə Rusiya Federasiyasının müxtəlif bölgələri 

üzrə yerli şəhər və bələdiyyə orqanlarının bir qrup azərbaycanlı deputatının qatıldığı 

videokonfrans təşkil edilib. Virtual tədbirdə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri  

Fuad Muradov, Moskva vilayətinin Ximki Şəhər Şurasının deputatı Xanoğlan Əliyev,  

Sankt-Peterburq şəhərinin “İvanovski” və “Vedenski” Bələdiyyə Şuralarının deputatları 

Elşən Həmzəyev və Sabir Məsimov, Udmurtiya Respublikasının İjevsk şəhər Dumasının 

deputatı Bəhruz Hümbətov, Tıva Respublikasının Qızıl şəhərinin Dövlət Şurasının deputatı 

Çingiz Əliyev, eləcə də Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin rəsmi şəxsləri iştirak ediblər. 

8 iyun tarixində “Alim” elmi assosiasiyasının Fransanın Paris şəhərində ilk rəsmi 

onlayn qurultayı təşkil edilib. 

Cari ilin iyun ayında Böyük Britaniyada Britaniya Azərbaycanlıları Assosiasiyası 

fəaliyyətə başlayıb və təşkilat 30 sentyabrda rəsmi qeydiyyatdan keçib. 
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8 iyul tarixində ABŞ-ın Illinoys ştatında təsis olunan "İllinoys Azərbaycan Xeyriyyə 

Cəmiyyəti" ABŞ qanunlarına əsasən rəsmi qeydiyyatdan keçib. Cəmiyyət uzun illərdir 

Birləşmiş Ştatlarda yaşayan soydaşımız Teymur Mehmandarovun təşəbbüsü ilə yaradılıb.  

 4 avqust-3 sentyabr 2020-ci il tarixlərində “Azərbaycan Diaspor Gənclərini tanı” 

layihəsi çərçivəsində 5 virtual görüş baş tutub. Layihədə Rusiya, Avstriya, Almaniya, 

Gürcüstan, Macarıstanda yaşayan gənclər iştirak ediblər. 

25 sentyabr tarixində Almaniyada fəaliyyət göstərən Koordinasiya Şurası 

əlaqələndiricilərinin, Azərbaycan Evləri və diaspor təşkilatları rəhbərlərinin iştirakı ilə  

virtual görüş keçirilib. 

16 noyabr tarixində Böyük Britaniya Krallığında və İslandiyada yaşayan 

həmvətənlərimiz Britaniya-Azərbaycan Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə Qarabağda tarixi 

qələbəmiz və bundan sonra diasporun qarşısında duran vəzifələrlə bağlı virtual görüş təşkil 

edib. Görüşdə Britaniya Azərbaycanlıları Assosiasiyasının, Azərbaycan-Şotlandiya 

Assosiasiyasının, “Buta” Azərbaycan-Şotlandiya İctimai Birliyinin, “Azəri” İslandiya-

Azərbaycan Cəmiyyətinin və London Azərbaycan Evinin təmsilçiləri, Birləşmiş Krallıqda və 

İslandiyada yaşayan azərbaycanlılar iştirak edib. 

23 noyabr tarixində Niderland Krallığının Rotterdam şəhərində Benilüks 

Azərbaycanlıları Konqresinin (BAK) növbəti - V Qurultayı keçirilib.  

25 noyabr tarixində Macarıstan-Azərbaycan Gənclər Birliyinin üzvləri ilə 

Macarıstandakı yəhudi icmasının gəncləri arasında video görüş keçirilib. Görüşdə 

xalqlarımız və ölkələrimiz arasında qədim dostluq ənənələri müzakirə olunub. 
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2.3. Azərbaycan haqqında məlumatların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması 

 

 2020-ci ildə Azərbaycan həqiqətlərinin beynəlxalq aləmdə tanıdılması istiqamətində 

keçirilən tədbirlərin sayı 155-ə çatıb. 20 Yanvar faciəsinin 30-cu ildönümü,  

Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümü ilə bağlı keçirilən müxtəlif formatlı tədbirlər adı çəkilən 

mövzuda həyata keçirilən tədbirlərin böyük bir hissəsini təşkil edib.  

 “20 Yanvar faciəsinin otuzuncu ildönümünün keçirilməsinə dair Tədbirlər planı” 

haqqında 2019-cu il 18 dekabr tarixli 161 nömrəli Sərəncama uyğun olaraq, Diasporla  

İş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin 10 yanvar 2020-ci il tarixli 4-ü saylı əmri ilə 20 Yanvar 

faciəsinin otuzuncu  ildönümünün keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər planı təsdiq edilib. Tədbirlər 

planına uyğun olaraq, dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor 

təşkilatları tərəfindən müxtəlif formatlı anım mərasimləri, fotosərgilər, seminarlar,  

dəyirmi masalar, mətbuat konfransları keçirilib, xarici kütləvi informasiya vasitələri,  

o cümlədən teleradio kanalları vasitəsilə 20 Yanvar faciəsinə həsr olunmuş materiallar 

yayımlanıb.  

 16  yanvar tarixində 

 20 Yanvar faciəsinin 30-cu ildönümü ərəfəsində Türkiyə Böyük Millət Məclisində 

“Dünyada sülh: Qarabağ - Azərbaycandır!” adlı guşə təşkil edilib. Guşədə Azərbaycan 

həqiqətlərinə həsr olunmuş kitablar sərgilənib. Onların arasında Sabir Şahtaxtının 

“Soyqırımdan Xocalıya...”, “Böyük Ermənistan xülyası: faktlar və sübutlar”,  

Kəbutər Haqverdinin "O gecə qar qan rəngindəydi” əsərləri və digər nəşrlər olub. 

 20 yanvar hadisələrinin 30-cu ildönümü ərəfəsində AAK prezidenti  

Sahil Qasımovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Parisdə “UNESCO”nun baş mənzil 

qərargahında "Act in favor of multiculturalism for a fairer world" adlı beynəlxalq konfransda 

iştirak edib. 

     17 yanvar tarixində  

 Niderlandın Utrext şəhərində keçirilən Beynəlxalq turizm sərgisində ermənilər 

Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarını öz əraziləri kimi göstərmək istəyib. Avropa 

Azərbaycanlıları Media Qrupu və Niderland Belçika Azərbaycanlıların Koordinasiya 

Şurasının erməni separatçılarına qarşı birgə fəaliyyəti nəticəsində təxribatın qarşısı alınıb. 

   18 yanvar tarixində 

 İsrailin Qüds (Yerusəlim) şəhərində 20 Yanvar faciəsinin 30-cü ildönümünə həsr 

olunmuş anım tədbiri keçirilib. Tədbir çərçivəsində Qara Yanvar faciəsini əks etdirən 

fotostend təşkil edilib. 

 İstanbul Türkiyə-Azərbaycan Kültür və Həmrəylik Dərnəyində (İSTAD) 20 Yanvar 

faciəsi qurbanlarının xatirəsi anılıb, 20 Yanvar faciəsinə həsr olunmuş fotosərgiyə baxış 

keçirilib. Həmçinin, həmin gün İstanbulda 20 Yanvar faciəsinin 30-cu ildönümü ilə əlaqədar 

dərc olunmuş “Ağla qərənfil ağla” kitabının təqdimat mərasimi, “Turan” Mədəniyyət 

Mərkəzində tədbir keçirilib.  

 Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə Respublika Azərbaycan Milli Mədəniyyət 

Mərkəzinin 20 Yanvar faciəsinin 30-cu ildönümünə həsr olunmuş anım mərasimi keçirilib. 

Mərasimdə diasporumuzun üzvləri, yerli ictimaiyyətin və medianın nümayəndələri iştirak 

ediblər. 
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 Qazaxıstanın paytaxtı Nur-Sultan şəhərində 20 Yanvar faciəsinin 30-cu ildönümünə 

həsr olunmuş “Qanlı Yanvar - müstəqilliyə aparan yol” adlı klassik musiqi gecəsi və fotosərgi 

təşkil olunub. 

 Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində də  

20 Yanvar faciəsinin 30 illiyi ilə bağlı anım mərasimi keçirilib. 

19 yanvar tarixində 

 Finlandiya Azərbaycan Assosiasiyası, Azərbaycan Qadınları Cəmiyyəti və Finlandiya 

Azərbaycan Gənclər Birliyi Finlandiya Parlamentinə 20 Yanvarla bağlı bəyanat təqdim edib. 

Bəyanat Finlandiya Azərbaycan parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun katibinə 

təqdim olunub. 

 Türkiyənin “Bengü Türk” televiziya kanalında yayımlanan “Azərbaycan ruzigarı” 

proqramının 19 yanvarda efirə gedən verilişi 20 Yanvar faciəsinin 30-cu ildönümünə həsr 

olunub. Veriliş “Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondu”nun dəstəyi ilə hazırlanıb. 

 Rusiya Federasiyasının Şimali Osetiya-Alaniya Respublikasında 20 Yanvar 

hadisələrinin 30-cu ildönümünə həsr olunmuş anım tədbiri keçirilib. Tədbirdə respublikanın 

"Azərbaycanlılar Konqresi"nin üzvləri və gənclər iştirak ediblər. 

20 yanvar tarixində 

 Rusiyanın paytaxtı Moskvada 20 Yanvar hadisələrinin 30-cu ildönümünə həsr olunmuş 

anım gecəsi keçirilib. Akademik Fazil Qurbanovun təşəbbüsü ilə baş tutan tədbirdə 

Moskvadan və Rusiyanın digər regionlarından Azərbaycan diasporunun nümayəndələri 

iştirak edib. Həmin gün sözügedən istiqamətdə Rusiyanın Perm vilayətinin müxtəlif 

bölgələrində və Saratov şəhərində də tədbirlər keçirilib.  

 Moldovanın paytaxtı Kişinyov şəhərində Moldova Azərbaycanlıları Konqresinin 

təşkilatçılığı ilə 20 Yanvar faciəsinin 30-cu ildönümünə həsr olunmuş anım tədbiri keçirilib. 

 Belarusun paytaxtı Minsk şəhərində Belarus-Azərbaycan İcmaları Konqresinin, 

Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə Ukrayna Azərbaycanlıları Radasının təşkilatçılığı ilə 20 Yanvar 

faciəsinin 30-cu ildönümünə həsr olunmuş anım tədbirləri təşkil olunub. 

 Qazaxıstanın Almatı şəhərində 20 Yanvar hadisələrinin 30-cu ildönümünə həsr 

olunmuş “Qanlı Yanvar - müstəqilliyə aparan yol” adlı tədbir keçirilib. 

 Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə gerçəkləşdirilən tədbirdə 

ölkənin tanınmış ictimai-siyasi xadimləri, diplomatları, Azərbaycan diasporunun rəhbərləri 

və üzvləri iştirak ediblər. Qazaxıstanın Almatı şəhərində yerləşən “Heydər” Xeyriyyə 

Cəmiyyəti, “Almatı vilayətinin azərbaycanlı etnomədəni birliyi” ictimai birliyi,  “Ozan” Almatı 

şəhər Cəmiyyətinin, “Turan” Azərbaycanlıları Konqresi Respublika İctimai Birliyi tərəfindən, 

eləcə də Qazaxıstanın Aktau şəhərində, Mangistau, Qərbi-Qazaxıstan, Aktyubinsk və Atırau 

vilayətlərində 20 Yanvar hadisələrinin 30-cu ildönümünə həsr olunmuş anım tədbirləri 

keçirilib. 

 Misirin shbabalnil.com saytında “Qara Yanvarda Azərbaycanın azadlığı uğrunda 

qurbanlar” sərlövhəli məqalə dərc olunub. Həmin gün Ukraynanın tanınmış “Obozrevatel” 

saytında 20 Yanvar faciəsindən bəhs edən "Azadlığın nə olduğunu yalnız ondan ötrü ölməyə 

hazır olanlar bilirlər" ("Что такое свобода, знают лишь те, кто готов умереть за нее") 

başlıqlı məqalə də dərc edilib. 

 İstanbul Universiteti Azərbaycan Türkiyə Qardaşlıq və Həmrəylik Topluluğunun 

təşəbbüsü ilə Türkiyədə və dünyanın digər ölkələrində təhsil alan azərbaycanlı gənclər  
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20 Yanvar faciəsinin otuzuncu ildönümü ilə bağlı videoçarx hazırlayıblar.  “Can Azərbaycan” 

media şirkəti tərəfindən isə adı çəkilən mövzuda film  çəkilib.  

 Bundan əlavə, 17-21 yanvar tarixlərində Türkiyənin İstanbul (İstanbuldakı bir neçə 

diaspor təşkilatları), İzmir, Antalya, Eskişehir, Ankara şəhərlərində 20 Yanvar faciəsi anılıb.  

 Avstraliyanın Sidney şəhərində 20 Yanvar faciəsinin 30-cu ildönümü ilə bağlı anım 

tədbiri təşkil edilib. 

 Koreyanın Seul şəhərində isə könüllülük tədbiri təşkil edilib. Bu ölkədə yaşayan 

azərbaycanlılar Seulun Qanqnam Bələdiyyəsinin dəstəyi ilə evsiz insanlara yardım ediblər.  

 Yunanıstanın Saloniki şəhərində "QALA" Yunanıstan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin 

təşkilatçılığı ilə 20 Yanvar faciəsinin 30-cu ildönümü ilə əlaqədar anım tədbiri 

keçirilib.Tədbirdə 20 Yanvar hadisələrinə həsr edilmiş sənədli film nümayiş olunub. 

 İtaliyanın Neapol şəhərində 20 Yanvar faciəsinin 30-cu ildönümünə həsr olunmuş anım 

tədbiri keçirilib. Həmin gün digər anım tədbiri isə Varşavada və Azərbaycanın Serbiyadakı 

səfirliyində keçirilib.  

 Azərbaycan-Monteneqro Mədəniyyət və İqtisadiyyat Mərkəzinin təşəbbüsü ilə üç yerli 

mətbu orqanda 20 Yanvar hadisələri ilə bağlı məqalələr dərc edilib. 

 Stokholm Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi, İsveç Azərbaycan Federasiyası və İsveç-

Azərbaycan Dərnəyinin (SAF) təşkilatçılığı ilə Stokholm şəhərində, həmçinin, London 

Azərbaycan Evinin təşkilatçılığı ilə Böyük Britaniyanın paytaxtı Londonda, Niderland-Belçika 

Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasının, Holland Azərbaycan Türk Mədəniyyət Dərnəyinin 

və Benilüks Azərbaycanlıları Konqresinin təşkilatçılığı ilə Niderlandın Amsterdam, 

Rotterdam və Haaqa şəhərlərində, Azərbaycanın Macarıstandakı səfirliyində 20 Yanvar 

faciəsinin 30-cu ildönümünə həsr olunmuş anım tədbirləri keçirilib. 

21 yanvar tarixində 

 ABŞ-ın Çikaqo şəhərində Amerikanın Orta Qərb Ştatları üzrə Azərbaycan Mərkəzinin 

və Təşəbbüs qrupunun təşkilatçılığı ilə 20 Yanvar şəhidlərinin 30-cu ildönümünə həsr 

olunmuş “Qan yaddaşımız-30 il” adlı anım tədbiri keçirilib. Həmin gün ABŞ-ın Nyu-York 

şəhərində, Kaliforniya ştatının Los Gatos şəhərində də 20 Yanvar hadisələrinin 30-cu 

ildönümünə həsr olunmuş anım tədbirləri keçirilib.  

 Odessa şəhərindəki Əhməd Cavad adına həftəsonu Azərbaycan məktəbində  

20 Yanvar hadisələrinin 30-cu ildönümünə həsr olunmuş anım tədbiri keçirilib. Eyni gündə 

Rusiyanın Yekaterinburq şəhərində də 20 Yanvar faciəsinin 30-cu ildönümünə həsr olunmuş 

anım tədbirləri keçirilib. 

25 yanvar tarixində  

 Millətlərarası münaqişəni qızışdırmaq və separatçılıq ideyalarını təbliğ etmək 

məqsədilə Yanvarın 26-da Rusiya paytaxtının Moskvada "Pobeda" kinoteatrında nümayişi 

planlaşdırılan "Aran - mistik ölkə" adlı bədii-sənədli filmin təqdimatının keçirilməsi 

həmvətənlərimizin sayəsində təxirə salınıb.  

Yanvar ayı ərzində  

 Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi şəhərində, Qardabani, Marneuli, Bolnisi, Dmanisi, Kaspi, 

Laqodexi və Saqareco bölgələrində 20 Yanvar faciəsinin 30-cu ildönümünə həsr olunmuş 

silsilə anım tədbirləri keçirilib. 

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası rəhbərinin 2020-ci il 5 fevral 

tarixli 34 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Xocalı soyqırımının iyirmi səkkizinci 
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ildönümünün keçirilməsinə dair Tədbirlər planı”na uyğun olaraq, Diasporla İş üzrə  

Dövlət Komitəsi sədrinin 18 fevral 2020-ci il tarixli 12-ü saylı əmri ilə müvafiq Tədbirlər Planı 

təsdiq edilib. Tədbirlər planına uyğun olaraq, dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət 

göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları tərəfindən müxtəlif formatlı anım mərasimləri, 

fotosərgilər, seminarlar, dəyirmi masalar, mətbuat konfransları keçirilib, xarici kütləvi 

informasiya vasitələri, o cümlədən tele-radio kanalları vasitəsilə Xocalı soyqırımına həsr 

olunmuş materiallar yayımlanıb, bir sıra ölkələrin rəsmi şəxsləri bəyanatla çıxış edib, o 

cümlədən ABŞ konqresmenləri Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəyanat imzalayıblar.  

13 fevral tarixində  

 Ukraynanın Lvov şəhərində Xocalı soyqırımına həsr olunmuş “Bizi eşidin! Dünya 

uşaqları sülh yolunda!” mövzusunda konfrans təşkil olunub. Lvov Dövlət Daxili İşlər 

Universitetində keçirilən konfrans Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyi və Birləşmiş Ukrayna 

Azərbaycanlıları Konqresinin (BUAK) gənclər departamentinin birgə təşkilatçılığı və 

təşəbbüsü ilə baş tutub. 

19 fevral tarixində 

 Nyu-Yorkda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Komissiyasının  

58-ci sessiyası ilə əlaqədar təşkil edilmiş müxtəlif ölkələrin nümayəndələrinin də qatıldığı 

forumda işirak edən Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin prezidenti Sahil Qasımov  

çıxış edərək Xocalı soyqırımı haqqında məlumat verib.  

20 fevral tarixində  

 İsveçin “Açıq İctimai TV”-də Xocalı soyqırımına həsr olunmuş "Sonsuz Dəhliz" 

sənədli filmi nümayiş etdirilib. 

22 fevral tarixində 

 Almaniyanın Berlin şəhərində Almaniya Azərbaycanlıları Alyansının təşkilatçılığı ilə 

Ümumavropa Qarabağ mitinqi keçirilib. Mitinqə dünyanın 30-dan çox ölkəsindən 

1000 nəfərdən çox həmvətənimiz qatılıb, 17 dildə şüarlar səsləndirilib;  

 Almaniyanın Berlin şəhərində Azərbaycanın xalq rəssamı Əşrəf Heybətovun 

Xocalıya həsr olunmuş əsərlərinin sərgisi təşkil edilib. Sərgi Almaniya 

Azərbaycanlıları Alyansının təşkilatçılığı ilə Berlindəki Azərbaycan Evində baş tutub. 

 İsraildə “Azİz” təşkilatı, Xocalı soyqırımı günü ərəfəsində “Xocalı 613” bağında xatirə 

mitinqi keçirib. 

 "Avrasiya xəbərləri" beynəlxalq xəbərlər agentliyinin ("EurasiaNews International  

News Agency") saytında Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümünə həsr olunmuş məqalə  

dərc olunub. 

  23 fevral  tarixində 

 Qazaxıstanın Almatı şəhərində Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümünə həsr olunmuş 

anım mərasimi keçirilib. 

 Berlində Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümünə həsr olunmuş anım tədbiri keçirilib. 

Almaniyadakı Türk-Azərbaycan Birliyinin (TAVD) təşkil etdiyi tədbirdə bu ölkədəki 

Azərbaycan və türk icmalarının nümayəndələri, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 

sədri Fuad Muradov, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. 

 Eskişehir Azərbaycanlılar Dərnəyinin təşkilatçılığı ilə "Türkiyə mətbuatında Xocalı 

soyqırımı" adlı foto-sərgi və brifinq təşkil edilib. 
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 Hollandiya-Azərbaycan Türk Mədəniyyət dərnəyinin təşkilatçılığı ilə Niderlandın 

Haaqa şəhərində Xocalı soyqırımı qurbanlarının anım mərasimi keçirilib. 

24 fevral tarixində  

 London Azərbaycan Evinin təşkilatçılığı ilə Böyük Britaniyanın paytaxtı London 

şəhərində Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümünə həsr olunmuş  

etiraz aksiyası keçirilib. 

 Avstraliyanın Melburn şəhərində Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümünə həsr olunmuş 

“Xocalıya ədalət!” adlı anım mərasimi keçirilib. 

25 fevral tarixində 

 Moskvadakı Yəhudi muzeyi və tolerantlıq mərkəzində Xocalı soyqırımının 28-ci 

ildönümünə həsr olunmuş anım tədbiri keçirilib. Tədbir Heydər Əliyev Fondu, 

Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi və Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Birliyi təşkilatı 

ilə birgə təşkil edilib.  

 Moldovanın paytaxtı Kişinyov şəhərində “Xocalıya ədalət!” şüarı ilə yürüş keçirilib. 

Azərbaycan diasporunun təşkil etdiyi yürüşdə Moldovanın ayrı-ayrı şəhərlərində 

yaşayan həmvətənlərimiz iştirak ediblər. 

 Avstraliyanın Sidney şəhərində Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümünə həsr olunmuş 

anım tədbiri, həmin gün Türkiyənin İzmir şəhərinin Qarabağlar qəsəbəsində isə 

Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümünə həsr olunmuş anım mərasimi təşkil olunub. 

 Gürcüstanın Qardabani rayonunda Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümünə həsr 

olunmuş anım tədbiri keçirilib. Tədbir Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyinin, 

Gürcüstan Gənclərinə Yardım və Maarifləndirmə Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə 

gerçəkləşdirilib. Eyni gündə Tbilisidə də Xocalı faciəsinin 28-ci ildönümünə həsr 

olunmuş aksiya keçirilib. Tədbir şəhərdəki Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan 

Mədəniyyəti Mərkəzinin təşəbbüs və dəstəyi, “Azərkitab” Kitab Mərkəzi, eləcə də 

Millətçi Gənclər Təşkilatında təmsil olunan azərbaycanlı gənclərin təşkilatçılığı ilə 

gerçəkləşdirilib.  

 Gürcüstan Azərbaycanlılarının İnteqrasiya Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə “20 Yanvar” 

faciəsinin 30 illiyinə həsr olunmuş “Azadlığa gedən yol” adlı tədbir keçirilib.  

 Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümünə həsr 

olunmuş anım mərasimi keçirilib. Tədbir Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyi, 

Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyəti Mərkəzi və Özbəkistan Müsəlmanları 

İdarəsi (ÖMİ) ilə birgə təşkil olunub. 

 Azərbaycanlıların İsveçrədəki Mədəniyyət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Xocalı 

soyqırımının 28-ci ildönümü ilə əlaqədar “Qarabağ” məktəbində, həmçinin, Diasporla 

İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi, ölkəmizin ABŞ-dakı səfirliyinin iştirakı və 

Amerikanın Orta Qərb Ştatları üzrə Azərbaycan Mərkəzinin (ACMA) təşkilatçılığı ilə 

ABŞ-ın ən iri şəhərlərindən biri sayılan Çikaqoda anım tədbirləri keçirilib.  

 Amerika Birləşmiş Ştatlarının Nyu-York şəhərində Xocalı qətliamının 28-ci 

ildönümünə həsr olunmuş anım tədbiri və panel müzakirəsi keçirilib. Yəhudi  

Tarixi Mərkəzində gerçəkləşdirilən tədbiri Amerika Sefardlar Federasiyası (ASF) 

təşkil edib. 

26 fevral tarixində  
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 Kiyevdəki Qıtlıq ("Qolodomor") soyqırımı Milli muzeyi memorial kompleksində  

Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümünə həsr olunmuş anım tədbiri keçirilib. 

 Tatarıstanın paytaxtı Kazan şəhərində Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümünə həsr 

olunmuş fərdi piketlər keçirilib. 

 Rusiyanın Saratov şəhərində Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümünə həsr olunmuş 

anım tədbiri keçirilib. 

 Qazaxıstanın Almatı şəhərində fəaliyyət göstərən “Azərbaycanlılar Assosiasiyası” 

Respublika İctimai Birliyi Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümü ilə bağlı anım mərasimi 

təşkil edib. Tədbirdə  Almatı şəhər administrasiyasının, Qazaxıstan Xalqı 

Assambleyasının (QXA) və digər dövlət orqanlarının yerli təşkilatlarının rəhbərləri, 

azərbaycanlı icmasının üzvləri və müxtəlif etnoslara məxsus ictimai-mədəni birliklərin 

rəhbərləri iştirak ediblər.  

 Qazaxıstanın Kostanay vilayətində də Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümünə həsr 

olunmuş anım mərasimi keçirilib. Tədbir vilayətdə fəaliyyət göstərən "Birlik" cəmiyyəti 

tərəfindən təşkil olunub. Həmçinin, Qazaxıstanın Türküstan şəhərindəki Əhməd 

Yesevi adına Beynəlxalq Qazax-Türk Universitetində "Xocalı 28 il: Tarixin qan 

yaddaşı" adlı anım mərasimi keçirilib. Bundan əlavə, Qazaxıstanın Aktöbe və Qərbi-

Qazaxıstan vilayətlərində, Uralsk şəhərində Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümünə 

həsr olunmuş tədbirlər keçirilib. 

 Qırğızıstanın Bişkek şəhər meriyasının Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin 

mərkəzləşdirilmiş kitabxanalar sistemində Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümünə həsr 

olunmuş anım tədbiri keçirilib. Eyni tarixdə Bişkekdə Xocalı soyqırımının 28-ci 

ildönümünə həsr olunmuş digər bir anım mərasimi də keçirilib. 

 Finlandiya Azərbaycan Assosiasiyası, Azərbaycan Qadınları Cəmiyyəti Finlandiya 

Parlamentinə Xocalı faciəsi ilə bağlı bəyanat təqdim edib. 

 İsveçin paytaxtı Stokholm şəhərində Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümünə həsr 

olunmuş "səssiz" yürüş keçirilib. İsveç-Azərbaycan Dərnəyi (SAF) və Stokholm 

Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin (SAMM) təşkilatçılığı ilə gerçəkləşdirilən 

aksiyada ölkədə yaşayan həmvətənlərimizlə yanaşı, müxtəlif xalqların icma üzvləri 

də iştirak ediblər. 

 Paris şəhərinin "Notre-Dame les Blancs-Manteaux" kilsəsində Xocalı soyqırımı 

qurbanlarının xatirəsinə həsr olunmuş anım mərasimi, Fransanın Nant şəhərində 

yerləşən "Qarabağ" Azərbaycan məktəbində isə Xocalı soyqırımı ilə bağlı 

maarifləndirici tədbir keçirilib. 

 Avstriyanın paytaxtı Vyana şəhərində Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümünə həsr 

olunmuş aksiya keçirilib. Şəhərin mərkəzindəki Ştefansplats meydanında 

gerçəkləşdirilən aksiyanı Avstriya-Azərbaycan Mədəniyyət və İş Adamları Dərnəyi 

("Azer-DER") təşkil edib. Həmin gün Avstriyanın Zalsburq şəhərində də Avstriya 

Azərbaycanlıları Cəmiyyəti tərəfindən Xocalı soyqırımına həsr olunmuş tədbir 

keçirilib.  

 Latviyanın paytaxtı Riqa şəhərində Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümünə həsr 

olunmuş anım mərasimi keçirilib. 

 Litvanın da müxtəlif bölgələrində Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümünə həsr olunmuş  

silsilə tədbirlər keçirilib. 
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 Ankarada fəaliyyət göstərən “Azərbaycan Gənclərinin Ankara Həmrəyliyi” (AGAH) 

ictimai birliyi tərəfindən Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümünə həsr olunmuş anım 

tədbirləri keçirilib. Həmin gün Türkiyənin paytaxtı Ankarada Xocalı soyqırımının 28-ci 

ildönümünə həsr olunmuş “Qanayan yaramız Xocalı” adlı tədbir keçirilib. 

 Yunanıstanın Saloniki şəhərində "Xocalı soyqırımını unutma!" adlı anım mərasimi 

keçirilib. 

 İsrailin Holon şəhərində Holon Texnologiya İnstitutu, “İsraildə Azərbaycan Evi” və  

Heydər Əliyev Fondu "Xocalıya ədalət!" beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində 

"Azərbaycanın geosiyasi reallığı və Cənubi Qafqaz: tarix və perspektivlər" 

mövzusunda birgə elmi-praktik konfrans keçirilib. 

 Nyu-York şəhərində Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümünə həsr olunmuş aksiya təşkil 

olunub. Azərbaycan-Nyu-York Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımına 

dair həqiqətləri əks etdirən Led ekran quraşdırılmış maşın şəhərdə hərəkət edib. 

 Türkiyənin İstanbul şəhərində “Şam işığında Xocalıya ədalət!” tələbi ilə yürüş keçirilib. 

27 fevral tarixində 

 İstanbulda Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümü ilə əlaqədar "Cəhənnəmdə 8 gün" 

tamaşasının premyerası və "Xocalıda nə oldu?" kitabının təqdimat mərasimi keçirilib. 

 Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümünə həsr 

olunmuş anım tədbiri keçirilib. Azərbaycanın Sankt-Peterburqdakı Baş 

konsulluğunun təşkil etdiyi mərasimdə Rusiyanın şimal paytaxtının ictimai-siyasi 

xadimləri, diplomatik korpusun, diaspor təşkilatlarının nümayəndələri və tələbələr 

iştirak ediblər. 

 Rusiyanın Perm şəhərində, Şimali Osetiya-Alaniya Respublikasının inzibati mərkəzi 

olan Vladiqafqaz şəhərində, Rusiyanın Stavropol vilayətinin Pyatiqorsk şəhərində, 

Samara vilayətində Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümünə həsr olunmuş anım 

tədbirləri təşkil edilib. 

 Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərində "Xocalı faciəsi: tarixi müqəddimə, səbəblər, 

nəticələr və hüquqi qiymət" mövzusunda elmi konfrans keçirilib. Ukrayna 

Azərbaycanlıları Radasının təşkil etdiyi tədbirdə ölkənin tanınmış elm xadimləri iştirak 

ediblər.  

 Ukraynanın Jitomir şəhərindəki "Kədərli mələk" abidəsinin önündə isə "Xocalıya 

ədalət!" aksiyası keçirilib. 

 Qazaxıstanın X.Dosmuxamedov adına Atırau Dövlət Universitetində fəaliyyət 

göstərən “Azərbaycan Tarixi və Mədəni İrsinin Araşdırılması Mərkəzi”ndə Xocalı 

soyqırımının  

28-ci ildönümünə həsr olunmuş anım tədbiri keçirilib. 

 ABŞ-ın Hyuston şəhərində Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümünə həsr olunmuş  

etiraz aksiyası keçirilib. 

 Peç Azərbaycanlıları Cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə Macarıstanın qədim Peç 

şəhərindəki "Apollo" kinoteatrında Azərbaycan kinematoqrafiyasının istehsalı olan 

"Nabat" tammetrajlı bədii filmi təqdim olunub. Həmin gün Azərbaycan–Monteneqro 

Mədəniyyət və İqtisadiyyat Mərkəzinin təşəbbüsü ilə paytaxt Podqoritsa şəhərində 

Xocalı soyqırımından bəhs edən "Ağrı" romanı bu ölkənin dövlət dilində nəşr olunub. 

28 fevral tarixində 
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 Böyük Britaniyanın paytaxtı London şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Evində 

Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümü ilə əlaqədar anım mərasimi keçirilib. 

 Ermənistanın Vaşinqtondakı səfirliyi qarşısında Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümü ilə 

əlaqədar etiraz aksiyası keçirilib. 

 TRT Trabzon radiosu Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümünə proqram həsr edib. 

Cari ilin fevralında Komitənin maliyyə dəstəyi ilə Fuad Axundovun erməni 

saxtakarlığı ilə  bağlı  dərc edilən “İosif Orbelinin kitabının yoxa çıxması səbəbləri” adlı 

monoqrafiyası gürcü dilinə tərcümə edilib və Tbilisi şəhərində 1000 nüsxədə nəşr olunub. 

1 mart tarixində Türkiyənin İğdır şəhərində Xocalı soyqırımının dəhşətlərini özündə 

əks etdirən fotosərgi təşkil olunub. İğdır Kültür Mərkəzində gerçəkləşdirilən "Xocalıya 

ədalət!" sərgisini Türkiyə-Azərbaycan Dərnəyinin (TÜRKAZDER) İğdır şöbəsi təşkil edib. 

Bundan əlavə, Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümü ilə əlaqədar Türkiyənin İstanbul, 

Eskişehir, İzmir, Bartın, Ankara, Manisa (Manisada silsilə tədbirlər keçirilib),  Dənizli, Afyon, 

Adana, Düzce, Nevşehir, Zonquldaq, Rize şəhərlərində də müxtəlif formatlı anım tədbirləri 

keçirilib.  

2 mart tarixində ABŞ-ın Nyu-York şəhərinin Bruklin rayonunun yerli hakimiyyəti 

Xocalı soyqırımının tanınmasına dair rəsmi bəyannamə imzalayıb. Bruklin meri  

Erik Adamsın imzaladığı 26 fevral 2020-ci il tarixli bəyannamə Azərbaycan-Amerika 

Qadınlar Assosiasiyasına təqdim edilib. 

3 mart tarixində  

 Macarıstan-Azərbaycan Gənclər Birliyinin təşəbbüsü ilə Macar-Turan Fondunun 

"kurultay.hu" rəsmi veb səhifəsində “Xocalı soyqırımı – səssiz faciə” (“A Hodzsali mészárlás 

- egy elhallgatott tragédia”) adlı məqalə dərc olunub. 

 Azərbaycan nümayəndə heyətinin Türkiyənin Osmaniyə və Hatay bölgəsinə səfəri 

zamanı ölkəmizin Türkiyədəki səfiri Xəzər İbrahim, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi 

sədrinin birinci müavini Valeh Hacıyev və digər rəsmi şəxslərin də daxil olduğu nümayəndə 

heyəti şəhər mərkəzindəki Xocalı prospektinin açılış mərasimində iştirak ediblər.  

 ABŞ-ın Massaçusets ştatının Boston şəhərində Xocalı faciəsinin 28-ci ildönümünə 

həsr olunmuş etiraz aksiyası keçirilib.  

 Kaliforniya ştatının San-Fransisko şəhərində də Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümü 

ilə əlaqədar fərdi piketlər keçirilib. Şimali Kaliforniya Azərbaycan Mədəniyyət 

Assosiasiyasının təşkil etdiyi fərdi piketlərdə məqsəd San-Fransisko sakinlərinin diqqətini 

Xocalı soyqırımına cəlb etmək olub. 

4 mart tarixində 

 Londonun Queen Mary Universitetində Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümünə  

həsr olunmuş tədbirdə Londonun Hüquq Universitetinin magistrı Sabir Məmmədov  

geniş məruzə ilə cıxış edib.  

 ABŞ Konqresinin Ohayo ştatını təmsil edən nüfuzlu demokrat konqresmen Tim Rayan 

Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəyanatla çıxış edib. 

  9 mart tarixində  

 ABŞ-ın Meyn ştatında "Xocalı faciəsi uşaqların gözü ilə" adlı rəsm sərgisi təşkil edilib. 

Meyndə fəaliyyət göstərən Azərbaycan icmasının rəhbəri Tərlan Əhmədovun təşkilatçılığı 

ilə gerçəkləşdirilən sərgidə Xocalı soyqırımı zamanı baş verənləri özündə əks etdirən  

30 əsər nümayiş olunub. 
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 2020-ci il aprelində  

 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən daha bir erməni təxribatının qarşısı alınıb. 

Belə ki, Qazaxıstan Xalqı Assambleyasının Şərqi Qazaxıstan vilayəti üzrə Ust-

Kamenoqorsk şəhərində yerləşən “Dostluq Evi”nin rəsmi Facebook səhifəsində ermənilər 

tərəfindən 27 aprel 2020-ci il tarixdə yayımlanmış videoda göyərti qutabı “erməni-Qarabağ” 

mətbəxinə aid yemək növü kimi təqdim edilib. Komitənin müdaxiləsindən sonra isə  

29 aprel tarixində sözügedən video səhifədən silinib. 

 Avstraliya-Azərbaycan Assosiasiyası (AAA) tərəfindən Avstraliya hökumətinə 

ünvanlanan məktubda işğal altında olan Dağlıq Qarabağda qeyri-qanuni şəkildə fəaliyyət 

göstərən erməni separatçılarının beynəlxalq hüquq normalarına və beynəlxalq ictimaiyyətin 

tələblərinə məhəl qoymamasına diqqət cəlb edilib. Mayın 4-də Avstraliya hökumətinin  

Xarici İşlər və Ticarət Departamentinin AAA-nın prezidenti Mikayıl Oytaya cavab 

məktubunda bildirilib ki, Avstraliya hökuməti Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və 

Dağlıq Qarabağı müstəqil dövlət kimi tanımır. Məktubda Avstraliya hökumətinin 2020-ci il 

martın 31-də erməni separatçıları tərəfindən keçirilən qondarma seçkiləri də tanımadığı və 

ATƏT-in Minsk qrupunun Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla həll olunması 

istiqamətində cəhdlərini dəstəklədiyi qeyd olunub. 

  8 may tarixində  

 Azərbaycanın mədəniyyət beşiyi olan qədim Şuşa şəhərinin Ermənistan silahlı 

birləşmələri tərəfindən işğal edilməsinin 28-ci ildönümü ilə əlaqədar Diasporla İş üzrə  

Dövlət Komitəsinin təşəbbüsü ilə Türkiyədə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor 

təşkilatlarının rəhbərləri və təmsilçilərinin iştirakı ilə videokonfrans keçirilib. 

  29 may tarixində  

 Azərbaycanın qədim ərazisi olan İrəvan xanlığı torpaqlarının Ermənistana verilməsinə 

həsr olunmuş beynəlxalq videokonfrans keçirilib. Virtual tədbir Türkiyə-Azərbaycan Dostluq, 

Əməkdaşlıq və Həmrəylik Fondu (TADİV), Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin birgə 

təşkilatçılığı və Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə gerçəkləşdirilib. 

  20 iyun tarixində 

 Türkiyənin "Star" qəzetində Daşnaksütyun partiyasının keçirdiyi "Nemezis" terror 

aksiyasından bəhs edən "100 yıl önce Nemesis, bugün PKK" başlıqlı məqalə dərc olunub. 

  24 avqust tarixində 

 Moskvada növbəti erməni təxribatının qarşısı həmvətənlərimiz tərəfindən alınıb.  

Belə ki, Rusiya Federasiyası ərazisində millətlərarası münaqişəni qızışdırmaq və 

separatçılıq ideyalarını təbliğ etmək məqsədilə çəkilmiş erməni filminin Moskvada 

nümayişinin təxirə salınmasına nail olunub. Filmin nümayişinə kəskin etiraz bildirən  

Moskva azərbaycanlıları icmasının sədri şəhər hökumətinin mədəniyyət departamentinə 

yenidən müraciət edib. 

  4 sentyabr tarixində 

 İstanbul Türkiyə-Azərbaycan Kültür və Həmrəylik Dərnəyi (İSTAD) işğalçı 

Ermənistanın qeyri-qanuni məskunlaşdırma siyasətinə etiraz əlaməti olaraq 

bəyanatla çıxış edib. 
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2.4. Azərbaycan xalqının milli-mədəni irsinin təbliği 

 

 2020-ci il ərzində Azərbaycanın zəngin milli-mədəni irsinin təbliği, həmçinin  

dövlət əhəmiyyətli hadisələrin, bayram və anım günlərinin qeyd olunması istiqamətində də 

silsilə tədbirlər həyata keçirilib. Bu istiqamətdə Azərbaycan diasporu tərəfindən 

gerçəkləşdirilən müxtəlifyönümlü tədbirlərin sayı 76-dır.  

10 yanvar tarixində Polşanın Varşava şəhərində fəaliyyət göstərən  

Azərbaycan Evinə müxtəlif tematikalı və həftəsonu məktəbi üçün nəzərdə tutulmuş dərsliklər 

verilib.  

11 yanvar tarixində İsrailin Bat Yam şəhərində “Azİz” Azərbaycan-İsrail  Beynəlxalq 

Assossiyasiyası və Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə həmvətənimiz 

Viktoriya Dolinskayanın fotosərgisi təşkil edilib. 

16 yanvar tarixində Belçikanın Brügge şəhərindəki Avropa Kollecində "Azərbaycan 

mədəniyyəti günləri" keçirilib. Tədbir Avropa Kollecinin magistratura tələbələri - Azərbaycan 

Diaspor Gənclərinin Brügge üzrə koordinatoru Rüstəm İsgəndərov və Pərviz Rüstəmovun 

təşkilatçılığı ilə baş tutub.  

17 yanvar tarixində  

 Ukraynanın Xarkov şəhərində keçirilən IV "Vertep-fest" ümumrespublika festivalında 

ölkəmizi "Aynur xatun" Azərbaycan Qadınları Cəmiyyətinin üzvləri təmsil ediblər. 

Azərbaycan guşəsində milli geyimlər, musiqi alətləri, mətbəx nümunələri və s. nümayiş 

etdirilib. Azərbaycan xalq mahnısı "Sarı gəlin"i və milli rəqslərimizi ifa edən həmvətənlərimiz 

festivalın mükafatlarına layiq görülüblər. 

 Niderlandın Utrext şəhərində keçirilən Beynəlxalq turizm sərgisində ermənilərin 

Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarını öz əraziləri kimi göstərmək cəhdi  

Avropa Azərbaycanlıları Media Qrupu və Niderland-Belçika Azərbaycanlıları Koordinasiya 

Şurasının erməni separatçılarına qarşı birgə fəaliyyəti nəticəsində baş tutmayıb.  

25 yanvar tarixində Xarkovdakı Alimlər Evində Azərbaycan əsilli Ukrayna yazıçısı 

Qriqori Camal oğlu Hüseynovun yaradıcılıq gecəsi keçirilib. 

28 yanvar tarixində “Vətənpərvər” - Azərbaycanın Misirdə Diaspor Təşkilatları 

Birliyinin Qahirədəki mərkəzində ərəb dilində hazırlanmış "Azərbaycan dilinin qrammatikası" 

kitabının təqdimat mərasimi keçirilib. 

29 yanvar tarixində Nyu-Yorkun Jacob K. Javits Konvensiya Mərkəzində  

"Səyahət Şousu-2020" adlı sərgi təşkil edilib. Sərgidə Azərbaycanı Nyu-Yorkda fəaliyyət 

göstərən “Mənim Yolum Uşaq və Gənclərin İnkişaf Mərkəzi” təmsil edib.  

2 fevral tarixində İsrailin Təl-Əviv şəhərindəki Rusiya Mədəniyyət Mərkəzində 

"Qürbətdən Vətən Sədaları: İsrail-Azərbaycan” layihəsi təqdim olunub. Bu layihə 

Azərbaycan Gənclər Fondunun 13-cü qrant müsabiqəsinin qalibi olub.  

4 fevral tarixində Almaniyanın Axen şəhərində "Azərbaycanda alman xatirələri" adlı 

tədbir keçirilib. Bu şəhərdə yaşayan soydaşımız Ceyhun Məmmədovun ideyası və 

təşəbbüsü ilə təşkil olunan tədbirdə yerli ictimaiyyətin nümayəndələri iştirak ediblər. 

8 fevral tarixində Rusiyanın Orenburq şəhərində Azərbaycan poeziyasına həsr 

olunmuş ədəbi-musiqili gecə keçirilib. S.T.Aksakov adına Ədiblər Evində gerçəkləşdirilən 

tədbir "Orenburq azərbaycanlılarının milli-mədəni muxtariyyəti" tərəfindən təşkil olunub. 
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21 fevral tarixində Marneulidə fəaliyyət göstərən Gürcüstan Azərbaycanlılarının 

İnteqrasiya Mərkəzində (GAİM) Beynəlxalq Ana Dili Gününə həsr olunmuş ədəbi-bədii tədbir 

keçirilib.  

28 fevral tarixində Kiyevdə "Şərqi və Mərkəzi Avropada islam təhsili: tarixi 

xüsusiyyətlər və müasir perspektivlər" mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib.  

Tədbir çərçivəsində Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin eksperti, araşdırmaçı alim  

Teymur Atayevin "Bugünkü həyatın çərxi-fələyində inanclı olmaq... Çətindir? Asandır? 

Mümkündür?" kitabının təqdimat mərasimi təşkil edilib. 

4 mart tarixində Rusiyanın Arxangelsk vilayətində Novruz bayramı münasibətilə 

təntənəli mərasim keçirilib. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin və region hökumətinin 

dəstəyilə gerçəkləşdirilən tədbiri Arxangelsk vilayətinin Azərbaycan diasporu təşkil edib. 

8 mart tarixində  

 Almaniyanın paytaxtı Berlin şəhərində Alman-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin 

təşkilatçılığı ilə müğənni Seyran İsmayılxanovun 8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Gününə həsr 

olunmuş konserti təşkil olunub.  

 Niderlandın Brabant əyalətinin Nijmegen şəhərində Brabant əyaləti Azərbaycanlılar  Məclisi 

(BƏAM) rəhbəri, Avropa Azərbaycanlıları (AAK) Təftiş Komissiyasının üzvü Ofeliya 

Babayevanın  təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə Beynəlxalq Qadınlar Gününə həsr edilmiş tədbir 

keçirilib.  

  11 mart tarixində  

 Türkiyənin Afyon Kocatepe Universiteti Dövlət Konservatoriyasında “XXI əsrin çağdaş 

Azərbaycan bəstəçiləri” mövzusunda ilk konfrans və konsert təşkil edilib. 

 Bakı Musiqi Akademiyasının (BMA) I kurs tələbəsi Osman Mustafazadə Nyu-Yorkun 

Karnegi Hall-da keçirilən “Golden Classical Music Award” müsabiqəsində I yerə layiq 

görülüb. İfaçımızın bu müsabiqədə iştirakı Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə 

gerçəkləşdirilib. 

 Niderland Krallığının Drenthe vilayətinin Assen şəhərində Azərbaycan bəstəkarlarının 

əsərlərindən ibarət baharın gəlişinə həsr olunmuş konsert keçirilib. 

 Macarıstanın paytaxtı Budapeşt şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Evində bu ölkədə 

təhsil alan gənc və istedadlı rəssam Fatimə Qurbanzadənin fərdi sərgisi keçirilib.  

13 mart tarixində  

Dağıstan Respublikasının Dərbənd şəhərində "Poeziya dəqiqələri" adlı mədəni-

maarifçilik tədbiri keçirilib. 

 24 aprel tarixində 

 Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Cövdət Hacıyevin şərəfinə keçirilən III "Florida Keys" 

beynəlxalq musiqi müsabiqəsi açıq elan edilib. 

 ABŞ-ın Texas ştatında fəaliyyət göstərən Azərbaycan icması uşaqlar arasında "Azərbaycan 

mənim gözümlə" mövzusunda rəsm müsabiqəsi elan edilib. Azərbaycan-Amerika 

Mədəniyyət Alyansının nəzdindəki Hyuston Azərbaycan Məktəbinin təşkil etdiyi rəsm 

müsabiqəsinin məqsədi uşaqları tarixi Vətənlərinin dilbər guşələri ilə tanış etmək olub. 

2 may tarixinddə  

“1 May - Qazaxıstan Xalqının Birliyi Günü” münasibəti ilə azərbaycanlı bəstəkar  

İlahə Qismət İsrafilova və Qazaxıstanın məşhur “NOMAD” instrumental qrupu bir araya 
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gəlib. Onların ifasında səslənən "Sarı gəlin" Azərbaycan xalq mahnısı internet və  

sosial şəbəkələr üzərindən təqdim olunub. 

 5 may tarixində  

 Avropa Azərbaycanlıları Konqresi tərəfindən Niderlandda İkinci Dünya müharibəsinin 

iştirakçıları olmuş azərbaycanlı əsgərlərin xatirəsi anılıb. 

 Skandinaviya Azərbaycanlıları Şurasının Finlandiya üzrə əlaqələndiricisi, “Azərbaycan-

Türk” Gənclər Təşkilatının sədri Ülviyyə Cabbarova  və Quba şəhərində “Soyqırımı 

Memorial Kompleksi”nin birgə təşkilatçılığı ilə “Finlandiya azərbaycanlılarının Azərbaycan 

muzeylərinə onlayn səyahəti” layihəsi çərçivəsində “1918-ci il Azərbaycanlıların soyqırımı” 

adlı seminar keçirilib. 

 9 may tarixində  

 Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin təşkilatçılığı ilə Ümummilli lider Heydər Əliyevin 

anadan olmasının 97-ci ildönümünü münasibəti ilə videokonfrans keçirilib.  

10 may tarixində 

 Türkiyənin İzmir şəhərində görkəmli siyasi və dövlət xadimi Heydər Əliyevin anadan 

olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş anım mərasimi keçirilib.  

 Rusiyanın Ulyanovsk şəhərində də görkəmli siyasi və dövlət xadimi Heydər Əliyevin anadan 

olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib. 

 Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümü ilə bağlı Amerika, 

Kanada, Avropa ölkələri və İsraildə yaşayan həmvətənlərimiz Komitəyə müvafiq məktublar 

ünvanlayıblar.  

 Faşizm üzərində qələbənin 75 illiyi münasibətilə Ulyanovskda fəaliyyət göstərən Regional 

Azərbaycan Milli-Mədəni Muxtariyyətinin (URAMMM) fəalları şəhərdəki Əbədi Məşəl 

abidəsini ziyarət ediblər. 

 11 may tarixində  

 Kiyevdə ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi ziyarət edilib. Ukraynada fəaliyyət göstərən 

Azərbaycan diasporunun üzvləri Kiyev şəhərində ulu öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan 

parkda ucaldılan abidəsini ziyarət ediblər. 

 Özbəkistanda fəaliyyət göstərən Respublika Azərbaycan Milli Mədəniyyət Mərkəzinin (RAMMM) 

təmsilçiləri faşizm üzərində qələbənin 75 illiyi münasibətilə II Dünya muharıbəsinin iştirakçısı olmuş 

101 yaşlı azərbaycanlı veteran Kuldan Məmmədovu evində ziyarət ediblər. 

 23 may tarixində  

 Finlandiyanın Espoo şəhərinin Nuuksio Beynəlxalq Parkında Azərbaycanın “28 May - 

Respublika Günü”nə həsr olunmuş tədbir keçirilib. 

 25 may tarixində  

 Skandinaviya Azərbaycanlıları Şurasının Finlandiya üzrə əlaqələndiricisi, 

“Azərbaycan-Türk” Gənclər Təşkilatının sədri Ülviyyə Cabbarova “Azərbaycan muzeylərinə 

virtual səyahət” layihəsi çərçivəsində Avropanın bir sıra ölkələrindən Azərbaycanın  

Milli Xalça Muzeyinə virtual tur təşkil edib. 

25 may tarixində  

Gürcüstan Azərbaycanlılarının İnteqrasiya Mərkəzi (GAİM) Gürcüstanın “26 May - 

Müstəqillik Günü” və Azərbaycanın “28 May - Respublika Günü”nə həsr edilmiş  

“Gənc Cümhuriyyətlərin yaranması və təşəkkülü” mövzusunda vidoekonfrans təşkil edib. 

26 may tarixində  
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İsveçin paytaxtı Stokholm şəhərində fəaliyyət göstərən İsveç-Azərbaycan Birliyinin 

(SAF) "Qarabağ" rəqs qrupu "Digital Ramazan-2020" tədbirində iştirak edib. 

27 may tarixində 

 Gürcüstan Azərbaycanlılarının İnteqrasiya Mərkəzi tərəfindən 26 may - Gürcüstanın, 28 

may - Azərbaycanın Müstəqillik günlərinə həsr olunmuş tədbir keçirilib.  

 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı və Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan 

soydaşlarımızın, diaspor fəallarının iştirakı ilə 28 May - Respublika Günü münasibətilə 

virtual bayram tədbiri keçirilib. 

28 may tarixində  

 Parisdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin (AXC) yaranmasının 102-ci ildönümünə həsr 

olunmuş “28 il Qarabağsız” adlı vebinar təşkil olunub. Tədbir Lionda qeydiyyatdan keçmiş 

Azərbaycan-Fransa Dialoq Assosiasiyasının (ADFA) təşkilatçılığı ilə gerşəkləşdirilib.  

 28 May Respublika Günü münasibətilə Almaniyanın Münhen və Berlin şəhərlərində fəaliyyət 

göstərən Azərbaycan Evi tərəfindən tədbir keçirilib. 

 Respublika Günü münasibətilə Almaniyanın Berlin şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan 

Evi tərəfindən tədbir keçirilib.  

 Estoniyanın paytaxtı Tallinn şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Evinin ilk rəsmi tədbiri 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 102-ci ildönümünə həsr edilib.  

 ABŞ-ın Arizona ştatının paytaxtı Finiks şəhəri 28 mayı Azərbaycan Milli Günü elan edib. 

 ABŞ-ın Texas ştatının dövlət katibi Rut Hyuz tərəfindən Azərbaycan Demokratik 

Respublikasının yaranmasının 102-ci ildönümü ilə əlaqədar rəsmi təbrik bəyannaməsi 

hazırlanıb. 

 ABŞ-ın Kaliforniya əyalətindəki “Torrance” şəhəri 28 May tarixini "Azərbaycan Milli Günü" 

elan edib. 

 Florida ştatının Mayami-Deyd əyalətinin meri Carlos Gimenez, Florida ştatının Aventura 

şəhər meri Enid Vaysman, Florida ştatının Hallandeyl şəhərinin meri Coy Kuper 28 May 

tarixinin “Azərbaycanın Milli Günü” elan olunmasına dair Bəyannamə imzalayıb. 

 ABŞ-ın paytaxtı Vaşinqton şəhərinin meri Myuriel Bauzer Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

yaranmasının 102-ci ildönümü ilə əlaqədar bəyannamə imzalayıb.  

 Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin təşəbbüsü və dəstəyi ilə 28 may tarixi Brabant 

əyalətinin Oistervijk şəhərində Azərbaycan Günü kimi rəsmi olaraq qeyd edilib. 

29 may tarixində  

Niderlandın internet üzərindən yayımlanan life24.nl kanalının Rotterdam 

studiyasında 28 May Respubllika Günündən bəhs edilib. 

30 may tarixində  

 Dağıstan Respublikasının paytaxtı Mahaçqala şəhərində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

(AXC) yaranmasının 102-ci ildönümü münasibətilə tədbir keçirilib. 

 Qazaxıstanda “Ata Yurd-Nomad” Azərbaycan Etno-mədəni Respublika İctimai Birliyinin 

təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 102-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbir 

keçirilib. 

 "Era Teatrı" ilə Gürcüstan Azərbaycanlılarının İnteqrasiya Mərkəzinin birgə layihəsi 

əsasında qısametrajlı film müsabiqəsi həyata keçirilib. 

8 iyun tarixində  
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Gürcüstanda fəaliyyət göstərən azərbaycanlı icma təşkilatlarına daxil olan  

"Era Teatrı" ilə Gürcüstan Azərbaycanlılarının İnteqrasiya Mərkəzinin birgə layihəsi 

əsasında elan olunmuş qısametrajlı film müsabiqəsinə yekun vurulub. Mayın 6-dan 27-dək 

müsabiqənin elektron ünvanına 10-dan çox qısametrajlı film göndərilib. 

15 iyun tarixində  

Gürcüstan Azərbaycanlılarının İnteqrasiya Mərkəzində 9-11-ci sinif şagirdləri 

arasında “Nəriman Nərimanov” adına bilik yarışı keçirilib.  

3 iyul tarixində  

ABŞ-ın Texas ştatında görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Asəf Zeynallının  

"Muğam üslubunda Fantaziya”sının ən yaxşı ifası üçün virtual beynəlxalq müsabiqəyə  

start verilib. 

8 iyul tarixində  

Azərbaycan mədəniyyəti və tarixi Parisin XV rayonunda keçirilən ənənəvi 

“Assosiasiyalar Forumu” çərçivəsində təqdim olunub. XV rayonun meriyasının qarşısında 

təşkil olunan forumda ölkəmizi Fransada fəaliyyət göstərən Fransa–Azərbaycan Dialoqu 

Assosiasiyası (ADFA) təmsil edib. 

ABŞ-ın Florida ştatında fəaliyyət göstərən Azərbaycan-Amerika Mədəniyyət 

Assosiasiyası (AAMA) məşhur azərbaycanlı rəqqasə Əminə Dilbazinin 100 illik yubileyi 

münasibətilə virtual beynəlxalq rəqs müsabiqəsi təşkil edilib. Layihə AAMA nəzdində  

“Təhsil və mədəniyyət komitəsi”nin sədri Pərvin Muradovanın təşkilatçılığı, AAMA-nın 

prezidenti Töhfə Eminovanın dəstəyilə gerçəkləşdirilib. 

31 iyul tarixində  

Gürcüstan Azərbaycanlılarının İnteqrasiya Mərkəzi, Nərimanovun xatirə muzeyi və 

Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Mədəniyyəti Muzeyinin birgə təşkilatçılığı ilə 

Tbilisidə həkim, yazıçı, publisist Nəriman Nərimanovun xatirə muzeyində anadan olmasının 

150 illiyi qeyd edilib.  

11 avqust tarixində  

“Qarabağ at cinsi: Azərbaycan Respublikasının seleksiya nailiyyətləri” mövzusunda 

beynəlxalq videokonfrans təşkil edilib. Tədbir Rusiyadakı "Unicorn Challenge" şirkətinin baş 

direktoru Elvin İmanovun və "İpposfera" beynəlxalq atçılıq sərgisinin direktoru Yevgeniya 

Filipovanın birgə təşəbbüsü ilə baş tutub. 

15 sentyabr tarixində 

Ukraynanın Xarkov şəhərində Ukrayna-Azərbaycan "Dostluq" cəmiyyətinin 

Mədəniyyət-təhsil mərkəzində yeni tədris ilinin başlanması ilə bağlı  təntənəli tədbir 

keçirilib. 

20 sentyabr tarixində  

Niderlandın Ensçede şəhərinin mərkəzi meydanında keçirilən multikultural festivalda 

ölkəmiz də təmsil olunub. Yerli meriyanın təşkil etdiyi ənənəvi tədbirdə bu şəhərdə yaşayan 

millətlərin nümayəndələri öz milli-mədəni nümunələrini nümayiş etdiriblər. 

21 sentyabr tarixində  

Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə keçirilən etnomədəni festivalda ölkəmiz uğurla  

təmsil olunub.  

24-26 sentyabr tarixlərində  
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Litvanın Klaypeda şəhərində “Azəris” təşkilatının təşəbbüsü ilə Azərbaycan günləri 

təşkil edilib. 

18 oktyabr tarixində 

 Böyük Britaniyada Azərbaycan diasporunun üzvləri Azərbaycan Dövlət Müstəqilliyi 

Günü münasibəti ilə avtoyürüş keçirib. 

 Finlandiyanın paytaxtı Helsinki şəhərinin mərkəzi “Odi” kitabxanasında Azərbaycanın 

Dövlət Müstəqilliyinin bərpa olunmasının 29-cu ildönümünə həsr olunmuş  

“Qarabağ Azərbaycandır!” adlı tədbir keçirilib. 

 Azərbaycanın Müstəqillik günü münasibətilə ABŞ-ın İllinoys ştatının Çikaqo şəhərinin 

meriyası qarşısında dövlət himnimizin sədaları altında üçrəngli bayrağımız havaya qaldırılıb. 

Amerikanın Orta Qərb Ştatları üzrə Azərbaycan Mərkəzi (Azerbaijani Center of Midwest 

America - ACMA) tərəfindən təşkil olunan tədbirdə təxminən 50 nəfərə yaxın həmvətənimiz 

iştirak edib. 

19 oktyabr tarixində  

ABŞ-ın Orta Qərb Ştatları üzrə Azərbaycan Mərkəzinin (ACMA) təşəbbüsü ilə 

dünyanın ən böyük şəlaləsi və ən məşhur turistik məkanı Niaqara şəlaləsi Azərbaycan 

bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb. 

9 noyabr tarixində  

 Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə Çikaqo şəhərinin 

mərkəzində “Daley Centre”-in önündə Azərbaycanın Dövlət Himninin sədaları altında 

üçrəngli bayrağımız qaldırılıb.  

 Dövlət Bayrağı Gününün qeyd edilməsi məqsədilə İtaliya-Azərbaycan Birliyinin 

təşəbbüsü ilə Romada tələbələrimizin iştirakı ilə aksiya keçirilib. 

 Estoniyanın Tallin şəhərindəki Azərbaycan Evində Dövlət Bayrağı Günü qeyd olunub. 

 Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə Azərbaycanın Dövlət Bayrağı Günü və  

Şuşa şəhərinin işğaldan azad olunması münasibətilə bayram şənliyi keçirilib.  

Heydər Əliyev Parkında baş tutan tədbir Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyinin dəstəyi 

və Tbilisidəki Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Mədəniyyəti Muzeyinin 

təşkilatçılığı ilə gerçəkləşdirilib. Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan bayraqlarının 

dalğalandırıldığı mərasimdə azərbaycanlı diplomatlar, iş adamları, SOCAR və 

“Akkord” şirkətlərinin bu ölkədəki nümayəndəliklərinin rəhbərləri və üzvləri,  

gürcü ictimaiyyətinin təmsilçiləri iştirak ediblər.  

 Gürcüstanın paytaxtı Tbilisinin mərkəzi meydan və küçələrindəki binalarda 

quraşdırılmış iri reklam lövhələrində Azərbaycan bayrağı nümayiş etdirilib. 

Azərbaycanın Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə gerçəkləşdirilən maraqlı aksiya 

ölkəmizin Gürcüstandakı səfirliyinin təşəbbüsü ilə baş tutub.  

 Gürcüstanın Marneuli rayonunda Azərbaycanın Dövlət Bayrağı Günü və qədim 

Şuşa şəhərinin işğaldan azad olunması münasibətilə silsilə tədbirlər keçirilib. 

 Amerikanın Orta Qərb Ştatları üzrə Azərbaycan Mərkəzinin təşəbbüsü ilə təşkil 

olunan aksiyada Azərbaycan icmasının nümayəndələri “KarabakhisAzerbaijan!” 

şüarını və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini əks etdirən plakat nümayiş 

etdiriblər. 
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 Gürcüstan Azərbaycanlılarının İnteqrasiya Mərkəzinin (GAİM) təşəbbüsü ilə  

9 noyabr - Dövlət Bayrağı Günü və Qarabağın incisi qədim Şuşa şəhərinin işğaldan 

azad olunması ilə əlaqədar tədbir keçirilib.  

 Münhen Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü ilə Münhendə 

yaşayan azərbaycanlılar Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biri, 

Qarabağın incisi Şuşanın işğaldan azad edilməsi münasibəti ilə avtoyürüş təşkil 

ediblər. 

 Benilüks Azərbaycanlıları Konqresinin təşkilatçılığı ilə Niderland Krallığının 

Rotterdam şəhərində Şuşanın işğaldan olunmasına həsr edilmiş tədbir keçirilib.  

 Varşava şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Evinin təşkilatçlığı ilə 9 

noyabr - Dövlət Bayrağı Gününə və Şuşanın işğaldan azad olunmasına həsr edilmiş 

tədbir keçirilib.  

 İsveçin paytaxtı Stokholm şəhərinin Haga Parkında toplaşan azərbaycanlılar 

28 il sonra Şuşa şəhərinin Ermənistanın işğalından azad olunmasını qeyd ediblər. 

 Kanadada yaşayan azərbaycanlılar Ottava şəhərində “Parliament Hill” binası 

qarşısında toplaşaraq Şuşanın işğaldan azad olunmasını çoşğu ilə qeyd ediblər.  

 İordaniyadakı Azərbaycan diasporunun nümayəndələri, COVID-19-la bağlı 

mövcud qaydalara riayət etməklə, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı günü 

və Şuşa şəhərinin işğaldan azad olunması münasibətilə tədbir keçiriblər.  

Tədbir Əmmanın Bədr rayonunda ümummilli lider Heydər Əliyevin adını daşıyan 

meydanda baş tutub. 

 Budapeşt şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Evində Qarabağın döyünən 

ürəyi Şuşa şəhərinin, eləcə də digər şəhər və kəndlərimizin işğaldan azad edilməsi 

ilə əlaqədar görüş keçirilib. Görüşdə yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının üzvləri, 

müxtəlif icmaların nümayəndələri, Macarıstanda yaşayan həmvətənlərimiz və bu 

ölkədə təhsil alan azərbaycanlı tələbələr iştirak ediblər. 

 İstanbul şəhərinin Bəyazit meydanında Azərbaycan ordusunun tarixi zəfərlərə 

imza atması, eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, müzəffər Ali Baş 

Komandan İlham Əliyevin Şuşa şəhərinin işğaldan azad olunduğunu elan etməsi 

münasibətilə aksiya keçirilib. 

 Azərbaycan icmasının təmsilçisi Faiq Səfərlinin təşəbbüsü ilə ABŞ -ın Yuta 

ştatının Solt Leyk şəhərinin mərkəzi yollarında “Karabakh is Azerbaijan !” şüarı yazılan 

lövhələr quraşdırılıb.  

30 noyabr tarixində 

Avstriya-Azərbaycan Mədəniyyət və İş Adamları Dərnəyinin (AZER-DER) 

təşkilatçılığı ilə dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun Vyana şəhərindəki abidəsi 

ziyarət edilib. 

1-4 dekabr tarixində  

Ukraynanın Truskavets şəhərində dünya şöhrətli azərbaycanlı müğənni, SSRİ xalq 

artisti Müslüm Maqomayevin xatirəsinə həsr olunmuş III Beynəlxalq vokal müsabiqəsi 

keçirilib. Müsabiqə Ukraynada fəaliyyət göstərən M.Maqomayev adına Azərbaycan 

Mədəniyyət Mərkəzinin və Truskavets şəhər şurasının birgə təşkilatçılığı,  

Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyinin, Ukrayna Azərbaycanlıları Radasının, Diasporla İş üzrə  
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Dövlət Komitəsinin və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) dəstəyi ilə 

gerçəkləşdirilib.  

2 dekabr tarixində  

İsraildə keçirilən "Kukla - daxili aləm" ("The Doll - the World within") adlı sərgidə 

Azərbaycan da təmsil olunub. "Azİz" İsrail-Azərbaycan Beynəlxalq Assosiasiyasının 

təşkilatçılığı ilə baş tutan tədbirdə İsrail, Azərbaycan, Ukrayna, Rusiya, ABŞ, Avstriya, İtaliya 

və Latviyanın aparıcı rəssamlarının əsərləri təqdim olunub. 

15 dekabr tarixində  

Almaniyanın Gelsenkırchen şəhərində xalqımızın ümummilli liderı Heydər Əliyevin 

anım gününə həsr olunmuş boks turniri təşkil edilib. 
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2.5. Lobbiçilik istiqamətində atılan addımlar 

2.4.  

 Cari ildə Azərbaycan diasporu lobbi fəaliyyəti ilə bağlı 21 tədbir reallaşdırıb.  

 

 16 yanvar tarixində Hollandiya Azərbaycan-Türk Mədəniyyət Dərnəyinin ofisində 

Cənubi Hollandiya (Zuid Holland) bölgəsinin millət vəkili Mişel Roje (Michel Rogier) ilə görüş 

keçirilib. 

 20 yanvar tarixində Ali Radanın iclasında Ukrayna-Azərbaycan parlamentlərarası işçi 

qrupun tərkibi təsdiq edilib. 49 nəfər deputatın daxil olduğu qrupun həmsədrləri  

Xalqın Xidmətçisi Partiyasından olan Valeri Koliux və Vladimir Kreidenkodur. 

 18 fevral tarixində İsveçin Beynəlxalq İşlər İnstitutunda “2020-ci ildə ölkənin xarici 

siyasətinə baxışlar” mövzusuna həsr olunmuş seminar keçirilib. Seminarda diasporumuzu 

İsveç Azərbaycanlıları Konqresinin (İAK) sədri Emil Mirzəyev və idarə heyətinin üzvü, 

mətbuat katibi Ülviyyə Yutenaas təmsil ediblər. 

 6 fevral tarixində Səudiyyə Ərəbistanı Krallığında səfərdə olan Diasporla İş üzrə 

Dövlət Komitəsinin sədri və Komitənin nümayəndə heyəti “Kral Salman” Humanitar Yardım 

Mərkəzinin (KSHYM) rəhbəri Abdullah Ər-Rabiə ilə görüşüb. 

 8-13 fevral tarixlərində Əbu-Dabi şəhərində təşkil edilən Ümumdünya Şəhər 

Forumunun 10-cu sessiyasında “Mədəniyyətləri İnnovasiyalar ilə əlaqələndirmək” 

mövzusuna həsr olunmuş dəyirmi masa keçirilib. Müxtəlif ölkələrin nazirlərinin iştirak 

etdikləri tədbirdə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov da iştirak edib. 

Komitə sədri bildirib ki, şəhərlərin mədəniyyəti və ümumilikdə inkişafına diasporun pozitiv 

təsirini artırmaq məqsədilə rəhbərlik etdiyi qurum Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı və  

BMT-nin Əhali Məskunlaşması üzrə Proqramı ilə sıx əməkdaşlıq edir. 

9 fevral tarixində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfər çərçivəsində Diasporla İş üzrə 

Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov və Komitənin nümayəndə heyəti BMT-nin Əhali 

Məskunlaşması üzrə Proqramının bölmə direktoru Raf Tutsun rəhbərlik etdiyi nümayəndə 

heyəti ilə görüşüb. Görüş Əbu-Dabi şəhərində keçirilən Ümumdünya Şəhər Forumunun  

10-cu sessiyası çərçivəsində baş tutub. 

10 fevral tarixində Qətər dövlətində səfərdə olan Diasporla İş üzrə  

Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti ölkə parlamentinin spikeri Əhməd bin Abdullah bin 

Zeyd Əl-Mahmudla görüşüb. Həmin gün daha bir görüş isə Qətər dövlətinin Xarici işlər üzrə 

dövlət naziri Sultan bin Səid Əl-Müreyxi ilə baş tutub. Qətər dövlətinə səfər çərçivəsində 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyətinin  növbəti görüşü bu ölkənin 

inzibati inkişaf, məşğulluq və sosial məsələlər naziri Yusif bin Mohammad Əl-Osman Faxru 

ilə keçirilib. 

21 fevral tarixində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) 58-ci sessiyası çərçivəsində 

Sosial İnkişaf Komissiyasının “Daha ədalətli dünyaya doğru: Asiyada evsizlik, sosial 

müdafiə, yoxsulluq və çatışmazlıq problemlərinin həlli yolları” mövzusunda forumu keçirilib. 

BMT-nin Baş mənzil-qərargahında keçirilən forumda müxtəlif ölkələrin nümayəndələri, o 

cümlədən Avropa Azərbaycanlıları Konqresi (AAK) də təmsil olunub. 

3 mart tarixində Azərbaycan nümayəndə heyəti Türkiyənin Osmaniyə və  

Hatay bölgəsinə səfər edib. Azərbaycan nümayəndələri ilə Osmaniyə valisi Ömer Faruk 

Coşkun arasında görüş keçirilib. 
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13 mart tarixində Bakı Kitab Mərkəzində eston yazıçısı və ictimai xadim  

Kersti Kivirüütün “Küləklər şəhəri” romanının təqdimatı keçirilib. 

7 oktyabr tarixində Niderland parlamentində türk əsilli millət vəkili Tunahan Kuzu 

Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını dərhal tərk etməsini tələb edib. 

13 oktyabr tarixində Almaniyanın Köln şəhərində fəaliyyət göstərən Alman-

Azərbaycan Mədəniyyət Evində Köln Beynəlxalq Demokratlar Birliyi təşkilatının icraçı 

direktoru Məryəm Bekar ilə görüş keçirilib. 

6 noyabr tarixində “Ana Vətən” Avropa Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin üzvləri ilə 

Niderland Parlamentinin “DENK” partiyasının nümayəndəsi, türk əsilli deputat Tunahan 

Kuzu arasında partiyanın ofisində görüş keçirilib.  

18 noyabr tarixində “Ana Vətən” Avropa Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin üzvləri ilə 

SP partiyasının Niderland Parlamentində təmsilçisi Mahir Alkaya arasında “Zoom” proqramı 

vasitəsilə görüş keçirilib. 

20 noyabr tarixində Niderlandda fəaliyyət göstərən azərbaycanlı icmasının üzvləri 

ölkə parlamentində Xristian Demokrat Partiyasını (CDA) təmsil edən deputat Martijn van 

Helbertlə görüşüb. Görüşdə “Ana Vətən” Niderland Azərbaycan Qadınları Birliyinin üzvü 

İlkanə Goja və həyat yoldaşı Robert van den Berg, Niderland-Belçika Azərbaycanlıları 

Koordinasiya Şurasının üzvü, Azərbaycan-Niderland “Odlar yurdu” Cəmiyyətinin sədri 

Firəngiz Bağırova və gənc hüquqşünas Nigar Ramazanova iştirak ediblər. 

25 noyabr tarixində Şimali İrlandiyada yaşayan həmvətənlərimizin təşəbbüsü ilə iri 

yanacaq şirkətlərindən olan Bangor Fuels şirkətinin 2021-ci il üçün hazırladığı masaüstü 

təqvimdə Azərbaycana da yer ayrılıb. Belə ki, təqvimin səhifələrindən birində Bakının 

simvollarından və dünyanın müasir memarlıq abidələrindən hesab olunan Heydər Əliyev 

Mərkəzinin binasının şəkli əks olunub. 

27 noyabr Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin və "Timberwolf Phoenix" media 

şirkətinin təşkilatçılığı ilə “Ərazi bütövlüyü beynəlxalq hüququn bir hissəsi kimi: 

Azərbaycan nümunəsi” mövzusunda videokonfrans təşkil olunub. Videokonfransda 

müxtəlif ölkələrdə yaşayan 40-a yaxın jurnalist, siyasi ekspertlər və digər şəxslər 

iştirak ediblər. Tədbirin məqsədi Azərbaycanın ədalətli və haqlı mövqeyini 

dəstəkləyən dünya jurnalistlərini bir araya gətirmək, beynəlxalq ictimaiyyətə 

həqiqətləri çatdırmaqdan ibarət olub. 

30 noyabr tarixində çex şərqşünası, keçmiş diplomat Eduard Qombarla səmərəli 

əməkdaşlıq nəticəsində, o, 2-ci Qarabağ müharibəsi ilə əlaqədar yerli xəbər saytlarına 

Azərbaycana dəstək xarakterli müsahibə vermişdir. 

4 dekabr tarixində İsraildə fəaliyyət göstərən Azərbaycan Evi üzvlərinin ölkə 

knessetində (parlament) və hökumət evində rəsmi şəxslərlə görüşü keçirilib. Yerusəlim 

şəhərində baş tutan görüşdə İsrailin kəşfiyyat naziri Eli Koen, regional əməkdaşlıq və inkişaf 

üzrə nazir Ofir Akunis, deputatlar Nir Barkat və Osnat İlla Mark, "İsraildəki Azərbaycan 

Evi"nin rəhbərləri Nehemiya Şirin Mixaeli, Arye Qut, Pavel Elizarov və azərbaycanlı 

icmasının üzvləri iştirak ediblər. 
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2.6. Diasporun xarici KİV-də fəaliyyəti 

 

 2020-ci il ərzində xarici KİV-lərində Azərbaycan diasporunun fəaliyyətindən bəhs edən, 

eləcə də diasporun dəstəyi ilə ölkəmizə həsr olunan 113 məqalə yayımlanıb.  

 

18 yanvar tarixində  

 "Uzbekiston" dövlət televiziyasında Azərbaycana həsr olunmuş veriliş yayımlanıb. 

Dünya xalqlarının tarixi və mədəniyyətindən bəhs edən "Özbəkistan - ümumi evimizdir" adlı 

verilişdə xalqımızın qədim tarixi, zəngin mədəniyyəti, incəsənəti, milli adət-ənənələri və 

mətbəxindən danışılıb. 

 İsrailin "The Jerusalem Post" qəzetində "Qanlı Qara Yanvar" Azərbaycanın 

müstəqilliyi üçün başlanğıc nöqtəsi oldu" başlıqlı məqalə dərc olunub. Məqalədə sovetlərin 

"Zərbə" əməliyyatının Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda aparılan milli azadlıq hərəkatının 

məhv olunmasına yönəldiyi qeyd edilib. 

 “The Times of İsrael” qəzetində isə Larri Lüksnerin Dövlət Komitəsinin sədri ilə 

müsahibə əsasında hazırladığı məqalədə Azərbaycan diasporu, ölkəmizdən İsrailə 

köçən yəhudi icması, nümayəndə heyətinin səfəri, görüşləri haqqında yazılar nəşr 

olunub. 

25 yanvar tarixində Litvanın "slaptai.lt" internet-portalında 20 Yanvar faciəsindən 

bəhs edən "Чего не сказал историк Альгис Касперавичюс" (Tarixçi Alqis Kasperaviçyus 

nəyi demədi") başlıqlı məqalə dərc olunub. Tanınmış litvalı jurnalist İrma Ajuole qələmə 

aldığı məqaləsində tarixçi Alqis Kasperaviçyusun 30 il əvvəl Bakıda baş vermiş faciəli 

hadisələr barədə qərəzli və həqiqətdən kənar “Oxşar, lakin fərqli Yanvar. Bakı 1990,  

Vilnüs 1991” (Похожие, но разные январи. Баку 1990, Вильнюс 1991) adlı şərhinə 

etirazını bildirib. 

Fevral ayında Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyətinin ərəb 

ölkələrinə rəsmi səfəri çərçivəsində Səudiyyə Ərəbistanı Krallığında keçirdiyi görüşlər, yerli 

media ilə yanaşı, ərəb mediasında da geniş işıqlandırılıb. Belə ki, Səudiyyə Ərəbistanının 

ən böyük xəbər agentliklərindən olan “Saudi Press Agency” bu barədə xəbər yayımlayıb 

(https://www.spa.gov.sa/2031307). Görüş Mərkəzin saytında da ətraflı şəkildə 

işıqlandırılıb.(https://www.ksrelief.org/Pages/NewsDetails/b2a52af6-1641-45bf-b243-

513bb9519906) . 

 1 aprel tarixində “The Washington Diplomat” qəzetində Larri Lüksnerin Qarabağ 

haqqında məqaləsi nəşr olunub. 

4 aprel tarixində Macarıstanın newjsag.hu portalında “Fuad Muradov: hər bir 

rəhbərin ən dəyərli sərmayəsi onun komandasıdır!” başlıqlı məqalə dərc olunub. Jurnalist 

Seres İstvanın qələmə aldığı məqalədə macarlarla eyni kökə malik olan azərbaycanlılardan, 

dövlətlərimiz arasındakı yüksək münasibətlərdən, Azərbaycan diasporunun fəaliyyətindən, 

Macarıstandakı diasporumuzun fəallığından, eləcə də son dövrlər ölkəmizin böyük yüksəlişə 

nail olmasından bəhs edilib. 

6 aprel tarixində Albaniyanın “Nacional” qəzetində ermənilərin Dağlıq Qarabağa 

gəlmə olduqlarından bəhs edən “Tarixi abidələr: Marağa - 150” başlıqlı məqalə dərc olunub. 

22 may tarixində Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin İsrail 

nümayəndəliyinin rəhbəri, İsraildə Azərbaycan Evinin icraçı direktoru beynəlxalq 

https://www.spa.gov.sa/2031307
https://www.ksrelief.org/Pages/NewsDetails/b2a52af6-1641-45bf-b243-513bb9519906
https://www.ksrelief.org/Pages/NewsDetails/b2a52af6-1641-45bf-b243-513bb9519906
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münasibətlər sahəsində tanınmış ekspert Arye Qutun İsrailin nüfuzlu ingilisdilli  

“The Jerusalem Post” qəzetində “Albert Aqarunovu - Azərbaycanın yəhudi əsilli 

Qəhrəmanını xatırlayarkən” adlı məqaləsi dərc edilib. 

14 avqust tarixində İsrailin ILTV beynəlxalq telekanalının "İsrail xəbərləri" 

proqramında yayımlanan süjetində, "İsraildə yaşayan yüzlərlə Azərbaycan mənşəli yəhudi 

Ermənistanın təcavüzünə qarşı çıxış edib" başlıqlı xəbər dərc edilib. 

"The Jewish Press" informasiya agentliyində "İsraildə yaşayan yüzlərlə Azərbaycan 

mənşəli yəhudi Ermənistanın təcavüzünə qarşı çıxış edib" başlıqlı xəbər yayımlanıb. 

20 avqust tarixində İslandiyanın “Frettabladid” qəzetində “Qarabağ Azərbaycandır!” 

başlıqlı məqalə çap olunub. 

30 avqust tarixində Niderland Krallığında yayımlanan “Live 24” televiziya kanalında 

Azərbaycan diasporunun fəaliyyətindən bəhs olunub. 

2020-ci il 2 - 27 sentyabr tarixlərində "Timberwolf Phoenix" media şirkəti 

tərəfindən, habelə israilli jurnalist Reyçl Abraham tərəfindən 86 məqalə çap edilib. 

  22 sentyabr tarixində  

 “Jewish Telegraph Agency” qəzetində Azərbaycanda multikulturalizm və diaspor 

işi  haqqında məqalə nəşr olunub. 

 Fransanın Elzas bölgəsində nəşr edilən “DNA” (Elzasın son xəbərləri) qəzetində 

“Strasburqlu itkin düşmüş azərbaycanlı əsgərləri axtarır!” sərlövhəli məqalə dərc olunub. 

Məqalədə Strasburqda fəaliyyət göstərən “Kəpəz” nəşriyyat evinin rəhbəri Nicat Kazımov II 

Dünya müharibəsi dövründə bu bölgədə həlak olmuş azərbaycanlı əsgərlərin məzarlarını 

tapmaq üçün geniş araşdırmaya başlanıldığı bildirilib. 

23 sentyabr tarixində İsrailin “Haaretz” xəbər saytında və Yəhudi Teleqraf 

Agentliyinin saytında dağ yəhudilərinin Azərbaycanın Quba rayonunda yerləşən ilk muzeyi 

barədə məqalə dərc edilib. 

27 noyabr tarixində Niderlandın nüfuzlu “ND” qəzetində Azərbaycan 

həqiqətlərindən bəhs edən məqalə dərc edilib. Avropa Azərbaycanlıları Media Qrupunun 

rəhbəri Emil Əliyevin verdiyi məlumata görə, qəzet bu addımı Niderlanddakı azərbaycanlı 

icmasının nəşrin ermənipərəst mövqe sərgiləməsinə kəskin etirazından sonra atıb. 

2 dekabr tarixində Niderland Krallığının Tilburq Universitetinin jurnalistika 

fakültəsinin 3-cü kurs tələbələri Azərbaycan-Ermənistan müharibəsi mövzusundan bəhs 

edəcək layihə çərçivəsində Azərbaycan diasporunun fikirlərini öyrəniblər. 

3 dekabr tarixində Niderlandda fəaliyyət göstərən "Ana Vətən" Avropa Azərbaycanlı 

Qadınlar Birliyinin sədri, Niderland-Belçika Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurasının 

əlaqələndiricisi Mayisə Ağamirzəyeva antropoloq Entoni Holslaqın erməni böhtanına 

söykənən birtərəfli mövqeyini sərt tənqid edib.  

5 dekabr tarixində İspaniyanın www.tuvozenpinares.com xəbər saytında 

Azərbaycanda COVID-19 pandemiyası ilə aparılan mübarizədən və 44 günlük  

Vətən müharibəsindən bəhs edən İspaniya Azərbaycanlıları Birliyinin rəhbəri Vahid 

İmanovun müsahibəsi yayımlanıb. 

8 dekabr tarixində İspaniyanın www.tuvozenpinares.com xəbər saytında İspaniya 

Azərbaycanlıları Birliyinin sədri Vahid İmanovun "Xankəndi Stepanakertə necə çevrildi?" 

sərlövhəli müsahibəsi yayımlanıb. 
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9 dekabr tarixində Monteneqro mediası “Aktuelno.me” xəbər portalında 

Azərbaycan-Monteneqro İqtisadi və Mədəni Əlaqələr Mərkəzinin direktoru  

Seyran Mirzəzadənin 44 günlük Vətən müharibəsində Azərbaycanın qazandığı tarixi zəfər 

haqqında müsahibəsi dərc edilib. 

9 dekabr tarixində Serbiya mətbuatı Dağlıq Qarabağ ərazisinin işğaldan azad edilməsi 

və bu münasibətilə Azərbaycanda bayram əhval-ruhiyyəsinin yaşandığına dair məqalə  

dərc edib.  

10 dekabr tarixində Yunanıstanın www.karfitsa.gr xəbər portalında  

Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı "QALA" Yunanıstan-Azərbaycan Dostluq Dərnəyinin 

məqaləsi çap olunub. 
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2.7. Azərbaycan diasporu 

COVID-19 pandemiyası dövründə 

 

Koronavirusun yayılması ilə bağlı Dövlət Komitəsi tərəfindən bir sıra silsilə tədbirlər 

həyata keçirilib. İlk növbədə, koronavirus ilə bağlı informasiyalar yayıldıqdan dərhal sonra 

Komitə əməkdaşlarının maarifləndirilməsinə və virusa yoluxma hallarının qarşısının 

alınması istiqamətində qabaqlayıcı tədbirlərə başlanılıb: 

1. Karantin dövründə məhdudlaşdırılmış sayda işə cəlb edilmiş Komitə əməkdaşları bir 

neçə dəfə koronavirusla bağlı test edilib. 

2. 3 mart 2020-ci il tarixindən etibarən Azərbaycanlıların Koordinasiya Şuraları, 

Azərbaycan Evləri, diaspor təşkilatları və fərdi şəxslər vasitəsilə xaricdə yaşayan 

azərbaycanlılarla bağlı mütəmadi olaraq informasiyalar əldə edilib, onlara maarifləndirici 

tövsiyələr verilib və bütün mümkün vasitələrlə həmvətənlərimizə mənəvi dəstək olmağa 

çalışılıb; 

3. Koordinasiya Şuraları və Azərbaycan Evləri ilə əlaqələr intensivləşdirilib, xaricdəki 

azərbaycanlılarla bağlı mütəmadi informasiyalar əldə edilib. Daxil olan informasiyalar emal 

edildikdən, müvafiq təsnifləşdirmələrdən və araşdırmalardan sonra problemlərin həlli 

istiqamətində addımlar atılıb. Komitənin imkanı və səlahiyyətləri daxilində olan məsələlərin 

həllinə dərhal qərar verilib, bir sıra müraciətlər isə əlaqədar qurumlara yönləndirilib.   

4. Həmvətənlərimizə müraciət edilərək, mövcud vəziyyətdə daha çevik olmaq və 

mümkün imkanları səfərbər edərək ehtiyacı olan insanlara dəstək göstərilməsi tövsiyə 

olunub; 

4.1.  Macarıstan, Polşa, Türkiyə, Gürcüstan, Almaniya (Berlin və Köln), Ukrayna, İspaniya 

Krallığı, Estoniya və Avstriyada fəaliyyət göstərən 10 Azərbaycan Evi; 

4.2. Dünyanın 26 ölkəsini əhatə edən və 126 diaspor təşkilatını özündə birləşdirən  

11 Koordinasiya Şurası; 

4.3. Azərbaycanlıların Koordinasiya Şuralarında təmsil olunan bir sıra diaspor 

təşkilatları, eləcə də bir çox diaspor fəalları qərargah və qaynar xətt yaradaraq 

həmvətənlərimizə müraciət edərək bütün mümkün köməyi etməyə hazır olduqlarını bildirib; 

4.4. Həmvətənlərimiz sosial şəbəkə üzərindən müraciətlər edərək öz köməklərini təklif 

edir, hətta mənzillərində neçə nəfəri yerləşdirə biləcəklərini də qeyd edib; 

4.5. Müxtəlif ölkələrdə iş adamları həmvətənlərimizə təmənnasız mümkün dəstəyi 

göstərib;   

5. Dövlət Komitəsinin rəhbər heyətinin bir aylıq əməkhaqqısının 50%-i Koronavirusla 

Mübarizəyə Dəstək Fonduna köçürülüb; 

6.  26 mart - 01 iyul 2020-ci il tarixlərində Dövlət Komitəsinə (info@diaspora.support. 

www.diaspora.support və s.), həmçinin xaricdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor 

təşkilatlarının, Azərbaycanlıların Koordinasiya Şuralarının, diaspor üzvlərinin ünvanlarına 

ümumilikdə 5973 müraciət daxil olub. Müraciətlər İtaliya, Türkiyə, Almaniya, Fransa, 

Niderland Krallığı, Polşa, İsveç, İsveçrə, Birləşmiş Krallıq, Avstriya, Avstraliya, Rusiya da 

daxil olmaqla, 51 ölkəni əhatə edir. Bunlardan 31-i konsulluq, 

2516-sı maddi yardım, 3416-sı təxliyyə məsələlərilə bağlıdır. 10 müraciət isə digər 

mövzularla əlaqədar edilib. Eyni zamanda, bu müddət ərzində Diasporla İş üzrə  

Dövlət Komitəsinə 18 minə yaxın zəng daxil olub.  

mailto:%20info@diaspora.support
http://www.diaspora.support/
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Müraciət edənlərin say çoxluğuna nəzər yetirsək ilk 7-lik ölkələr üzrə aşağıdakı kimidir:  

 

1. Türkiyə – 1991 müraciət; 

2. Ukrayna – 851 müraciət; 

3. Rusiya – 789 müraciət; 

4. İtaliya – 565 müraciət; 

5. Gürcüstan –  409 müraciət; 

6. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri – 317 müraciət; 

7. Polşa – 272 müraciət. 

 

Ümumilikdə, Xarici İşlər Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə 

fəaliyyət göstərən diplomatik korpusları və həmvətənlərimiz tərəfindən edilən müraciətlərin 

əsasında koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar 8433 nəfərə dəstək göstərilib ki, bunun da  

1578 nəfəri təxliyyə, 2 nəfəri viza, 6853 nəfəri isə maddi yardım ilə bağlı olub. Qeyd edildiyi 

kimi, təxliyyə ilə bağlı müraciətlər müvafiq dövlət strukturlarına yönləndirilib və 

həmvətənlərimizə informasiya dəstəyi göstərilib.  

Koronavirus pandemiyası dövründə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən xaricdə 

yaşayan azərbaycanlılara (ayrı-ayrı diaspor təşkilatları, Azərbaycan Evləri, Koordinasiya 

Şuraları vasitəsilə), aztəminatlı və həssas əhali qruplarına yardım göstərib, humanitar 

aksiyalar həyata keçiriblər. 

 

Gürcüstan Azərbaycanlılarının İnteqrasiya Mərkəzi (GAİM): 

 

GAİM yeni növ koronavirus (COVID-19) pandemiyası ilə əlaqədar karantin dövründə 

sosial təcrid şəraitində yaşayan aztəminatlı və çoxuşaqlı ailələrə, ahıl insanlara yardım edib: 

 10 aprel tarixində Gürcüstanın Marneuli rayonunda yaşayan 250 aztəminatlı ailəyə; 

 10 aprel tarixində Tbilisi şəhərində yaşayan 13 aztəminatlı ailəyə; 

 15 aprel tarixində Gürcüstanın Bolnisi rayonunda yaşayan 150 aztəminatlı ailəyə; 

 15 aprel tarixində Gürcüstanın Telavi rayonunun Qaracalar kəndində yaşayan  

100 aztəminatlı ailəyə; 

 2-6 may tarixlərdə Rustavi şəhəri, eləcə də Qardabani və Dmanisi rayonlarında 

yaşayan 300 aztəminatlı ailəyə; 

 5 may tarixində Saqareco və Laqodexi rayonlarında yaşayan 200 nəfər aztəminatlı 

azərbaycanlı ailəsinə ərzaq yardımı edib; 

 Ramazan bayramı münasibətilə Gürcüstan Azərbaycanlılarının İnteqrasiya Mərkəzi 

(GAİM) tərəfindən Marneulidə 105, Bolnisidə 61, Qardabanidə 14 və Tbilisidə 6 ailə olmaqla, 

ümumilikdə 186 aztəminatlı ailəyə birbaşa ünvanlarında ərzaq bağlamaları çatdırılıb; 

Beləliklə, COVID-19 ilə bağlı Gürcüstanın Tbilisi şəhərində, Marneuli, Bolnisi, Telavi, 

Saqareco, Laqodexi, Rustavi, Qardabani və Dmanisi bölgələrində, ümumilikdə 1199 ailəyə 

ərzaq yardımı göstərilib; 
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Ukrayna Azərbaycanlıları Radası: 

 

Martın 18-də pandemiya ilə əlaqədar Kiyevdə Ukrayna Azərbaycanlıları Radasının 

(UAR) ofisində operativ qərargah yaradılıb. Qeyd etmək lazımdır ki, bu qərargah təkcə 

tələbələrə deyil, karantin zamanı müxtəlif səbəblərdən Ukraynanı tərk edə bilməyən 

azərbaycanlılara dəstək göstərib.  

 Tələbələrimizin yaşadıqları yataqxanalarda Azərbaycan dilində xüsusi elanlarda 

qaynar xəttin nömrələri və digər maarifləndirici məlumatlar yerləşdirilib; 

 Maddi yardım və təxliyyə ilə bağlı 420-dən çox müraciət daxil olub; 

 Azərbaycanlı tələbələrə 400 ədəd tibbi maska və 400 ədəd tibbi əlcək paylanılıb; 

 Kiyevdə yataqxanadan çıxarılmış 6 tələbə martın 20-dən etibarən UAR üzvləri 

tərəfindən xərcləri qarşılanmaqla hostelə yerləşdirilib; 

  Otellərdə yer qalmadığından martın 23-də müraciət edən 30-a yaxın tələbəyə 

qərargahda yer ayrılıb; 

 Dövlət Komitəsi və diaspor təşkilatlarının dəstəyi ilə 175 nəfərin müraciəti təmin 

olunub. Onlardan 47 nəfəri təxliyyə edilib, 128 nəfərə isə maddi yardım göstərilib;  

 Kiyevdə 63, Xarkovda 47, Lvovda 34 nəfər həmvətənimiz müvəqqəti qalma yerləri ilə 

təmin olunub və onların digər gündəlik tələbatları ödənilib; 

 Odessada yaşayan 25 aztəminatlı və çoxuşaqlı ailəyə ərzaq yardımı göstərilib; 

 Xarkovun 30 aztəminatlı və çoxuşaqlı azərbaycanlı ailəsinə, eləcə də 20 tələbəyə 

ərzaq yardımı göstərilib; 

 Kiyevdəki Ukrayna Azərbaycanlıları Radası tərəfindən 2020-ci il 26 may tarixində  

15 nəfər, 27 mayda 8, 28 mayda 14, 29 mayda 13, 30 mayda 4, 31 mayda 22 nəfər 

azərbaycanlı olmaqla, ümumilikdə 26-31 may tarixlərində 76 nəfər həmvətənimizə ərzaq 

məhsulları, müvəqqəti yaşayış yeri və digər gündəlik ehtiyaclarının təmin edilməsinə dəstək 

məqsədilə birbaşa maddi yardım edilib. 

 

Polşanın Varşava şəhərindəki Azərbaycan Evi: 

 

 19 nəfər azərbaycanlı üç həftə müddətində müvəqqəti yaşayış yeri və qida məhsulları 

ilə təmin olunub. Azərbaycan Evi və Azərbaycanın Polşadakı səfirliyi Polşa və Belarusun 

sərhəd xidmətləri ilə danışıqlar aparıb. Səfirliyimizdən həmvətənlərimizin ölkə vətəndaşı 

olduqlarını təsdiqləyən sənədlər alınıb, həmin şəxslər avtobusla Polşa-Belarus sərhədindən 

buraxılmasına nail olunub, onların əksəriyyəti təyyarə biletləri ilə təmin edilib.  Martın 26-da 

Minsk hava limanından Azərbaycana yola salınıb.  

 Ümumilikdə, Azərbaycan Evinə daxil olan müraciətlərin sayı 30-a yaxın olub; 

 11 azərbaycanlının problemi Azərbaycan Evi tərəfindən müstəqil şəkildə həll edilib; 

 Azərbaycan Evinə daxil olan müraciətlər əsasında iki həftə ərzində 13 nəfərin işlə təmin 

edilməsi, o cümlədən Dövlət Komitəsinin birbaşa dəstəyi ilə 5 nəfər həmvətənimizin bir həftəlik 

müvəqqəti yaşayış yeri ilə təmin edilməsi, 1 nəfərin 1 aylıq kirayə xərclərinin qarşılanması 

istiqamətində zəruri tədbirlər görülüb; 
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 Varşavadakı Azərbaycan Evi tərəfindən müqəddəs Ramazan ayı ərəfəsindən pandemiya 

səbəbindən müvəqqəti çətinliklərlə üzləşmiş və ehtiyac içində olan həmvətənimiz üçün, karantin 

tələbləri nəzərə alınmaqla, iftar süfrələri təşkil edilib. 

 

İspaniyanın Barselona şəhərindəki Azərbaycan Evi: 

 

İspaniyanın müxtəlif bölgələrində yaşayan, pandemiya ilə əlaqədar olaraq müvəqqəti 

çətinliklərlə qarşılaşmış həmvətənimiz dəstək məqsədilə Barselona şəhərində fəaliyyət göstərən 

Azərbaycan Evinə müraciət ediblər. Azərbaycan Evinin rəhbəri tərəfindən yardıma ehtiyacı olan- 

pandemiya səbəbindən iş yerlərinin bağlanması ilə bağlı müvəqqəti çətinliklərlə üzləşmiş 

azərbaycanlıların siyahısı hazırlanıb. Müvafiq siyahıya əsasən, ümumilikdə 67 nəfər ehtiyacı olan 

həmyerlimizə gündəlik qida xərclərinin qarşılanması məqsədilə maddi yardım göstərilib. 26 may - 

01 iyul 2020-ci il tarixində Azərbaycan Evinə 20 müraciət daxil olub. Müraciətlərin əksəriyyəti 

müvəqqəti yaşayış yeri ilə təmin edilmə, hüquqi prosedurlar və təxliyyə ilə bağlı olub. Hüquqi 

məsələlər və müvəqqəti yaşayış yeri ilə bağlı müraciət edən həmvətənimizə Azərbaycan Evi 

tərəfindən müvafiq tövsiyə və təkliflər verilib. Təxliyyə ilə əlaqədar müraciət edən şəxslərin siyahısı 

Azərbaycanın İspaniyadakı səfirliyinə yönləndirilib. 

 

Türkiyənin Ankara şəhərindəki Azərbaycan Evi: 

 

Türkiyədəki Azərbaycan Evi də öz növbəsində ehtiyacı olan həmvətənlərimizə müvafiq 

kömək göstərib.  

 27 mart 2020-ci il tarixindən etibarən Türkiyənin müxtəlif bölgələrindən Azərbaycana 

qayıtmaq üçün İstanbul hava limanına toplaşmış 74 nəfər azərbaycanlı tələbə qida 

məhsulları ilə təmin edilib; 

 30 mart tarixində 12 nəfər tələbənin biletləri alınaraq Vətənə qayıtmaları təmin edilib,  

3 tələbə İğdıra, oradan da Naxçıvana yola salınıb; 

 10 apreldə İstanbulda 11 ailəyə yardım edilib, 4  ailəyə maddi dəstək göstərilib. İstanbulda 

çox ağır vəziyyətdə olan Azərbaycan məktəbinin şagirdlərinin ailələrinə kömək göstərilib; 

 12 tələbə, 1 ailə, əqli qüsuru olan 1 nəfər həmvətənimizə maddi dəstək göstərilib; 

  Ümumilikdə, Azərbaycan Evi tərəfindən 322 nəfərə yardım göstərilib: Onlardan  

262 nəfərə ərzaq yardımı, 55 nəfərə ərzaq yardımı ilə yanaşı, maddi dəstək (icarə haqqı və 

gündəlik zəruri ehtiyacların qarşılanması) 1 nəfər - ikili vətəndaşlığı (Azərbaycan,Türkiyə) 

olan, Ankara şəhərində yaşayan Çiçək Həsənova avtoqəza nəticəsində ağır 

yaralandığından onun müalicə-əməliyyat xərcləri qarşılanmış, eləcə də hüquqlarının 

müdafiəsi üçün vəkillə təmin olunmuşdur. Göstərilmiş müxtəlif yardımlar Türkiyənin Ankara, 

İstanbul, Zonquldaq, Girəsun, Van, İzmir, Bursa, Samsun şəhərlərində yaşayan 

vətəndaşlarımızı əhatə etmişdir. 

 

Macarıstanın Budapeşt şəhərindəki Azərbaycan Evi: 

 

 Macarıstanın Budapeşt şəhərində 7 nəfər idmançı, 9 nəfər turist qadın və Budapeştdə qalan 

3 nəfər Azərbaycan vətəndaşı Budapeştdəki Azərbaycan Evinə kömək ücün müraciət 
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ediblər. Azərbaycan Evi müraciət edən bütün azərbaycanlılara sahib çıxaraq,  

lazımı kömək göstərib. 

 Martın 18-də həyata keçirilən çarter uçuşla Azərbaycan Evinin himayəsində olan 16 nəfər 

həmvətənimiz Azərbaycana qayıdıb; 

 Vətənə dönə bilməyən, Macarıstana turist qismində gəlmiş 3 azərbaycanlı qadına da 

Azərbaycan Evi tərəfindən müvafiq kömək göstərilib. Onların müvəqqəti yaşayış yeri və 

gündəlik qida ehtiyaclarının təmin edilməsi Azərbaycan Evi tərəfindən həyata keçirilib; 

 Azərbaycan Evi, həmçinin pandemiya dövründə Macarıstanda yaşayan və təhsil alan 

vətəndaşlarımızı davamlı olaraq qoruyucu maska və əlcəklərlə təmin edib; 

 Ehtiyac içində olan bir neçə tələbəyə və səhhətilə bağlı problemi olan 2 nəfər həmvətənimizə 

maddi dəstək göstərilib; 

 May ayında Azərbaycan Evi və Macar-Türk İslam Evinin birgə təşəbbüsü ilə Macarıstanın 

Budapeşt şəhərində təhsil alan və yeni koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar müvəqqəti 

çətinliklə qarşılaşmış 60 nəfər azərbaycanlı tələbəyə ərzaq yardımı göstərilib; 

 Azərbaycan Evi, həmçinin iki azərbaycanlı ailəni himayəyə götürərək, ailənin tibbi və digər 

sahədə qarşılaşdıqları problemlərin həlli istiqamətində dəstək göstərib; 

 Tural Abbasov adlı azərbaycanlı tələbənin müvəqqəti yaşayış yeri ilə təmin edilməsi 

istiqamətində lazımi köməklik göstərilib. 

 

Almaniyanın Berlin şəhərindəki Azərbaycan Evi: 

 

Berlində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Evi tərəfindən pandemiya səbəbindən müvafiq 

problemlərlə qarşılaşmış azərbaycanlılara müvafiq yardım göstərilib. 28 mart tarixindən 

etibarən 20 nəfərə yaxın həmvətənimizin müvəqqəti yaşayış yeri və qida məhsulları ilə təmin 

edilməsinə dəstək göstərilib. Təxliyyə ilə bağlı müraciət edən şəxslərin siyahısı operativ 

şəkildə Səfirliyə yönləndirilib. Həmçinin, təxliyyə edilməsi gözlənilən bir nəfərin  

maddi xərcləri Azərbaycan Evi tərəfindən qarşılanıb. 

 

Almaniyanın Köln şəhərindəki Azərbaycan Evi: 

 

Kölndə fəaliyyət göstərən Azərbaycan Evi də həmçinin pandemiya səbəbindən 

yaranmış müvafiq çətinliklərlə əlaqədar olaraq, kömək üçün müraciət edən 9 nəfər 

həmvətənimiz gündəlik qida məhsulları və müvəqqəti yaşayış yeri ilə təmin edilməsinə 

dəstək göstərib. Azərbaycan Evi tərəfindən maddi çətinliklə üzləşmiş 2 nəfər azərbaycanlı 

tələbəyə yaşadıqları mənzilin kirayə haqqının ödənilməsi ilə bağlı maddi dəstək göstərilib. 

 

Estoniyanın Tallin şəhərindəki Azərbaycan Evi: 

 

Estoniyanın Tallinn şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Evinə pandemiya ilə 

əlaqədar olaraq, 10 nəfər azərbaycanlı müraciət edib.  

 3 nəfər həmvətənimiz müvəqqəti yaşayış yeri ilə təmin edilib; 

 1 nəfər iş yeri ilə təmin edilib və ona eyni zamanda maddi yardım da göstərilib; 

 3 nəfər tələbəyə maddi yardım göstərilib və həmin tələbələr qida məhsulları ilə təmin 

edilib; 
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 Təxliyyə ilə bağlı müraciət edən həmvətənlərimizin siyahısı operativ qaydada 

Səfirliyə yönləndirilib; 

 Eyni zamanda, Tartuda çətin vəziyyətdə olan tələbələrimizlə mütəmadi olaraq  

əlaqə saxlanılıb; 

 Tartuda yaşayan azərbaycanlı tələbənin müraciəti əsasında onun yataqxana xərcləri 

ödənilib; 

 Azərbaycan Evi tərəfindən azərbaycanlı ailə və 1 nəfər həmvətənimizin Estoniyada 

qalma müddətinin uzadılması istiqamətində hüquqi yardım göstərilib; 

 16 iyunda bir nəfər azərbaycanlı tələbə maddi yardımla bağlı müraciət edib. Müvafiq 

müraciət Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinə yönləndirilib. 

 

Avstriyanın Zalsburq şəhərindəki Azərbaycan Evi: 

 

Zalsburq şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Evinə pandemiya səbəbindən 

müvəqqəti çətinliklərlə üzləşmiş 8 nəfər azərbaycanlı müraciət edib. Qeyd edək ki,  

8 nəfərdən 3-ü turist qismində ölkəyə gələnlər olub. Müraciətlər əsasında həmvətənlərimizə 

müvəqqəti yaşayış yeri, qida məhsulları, dərman preparatları ilə təmin edilmə, nəqliyyat 

xərclərinin ödənilməsi və digər istiqamətlərdə lazımı dəstək göstərilib. Həmçinin, təxliyyə 

üçün müraciət edən azərbaycanlıların siyahısı operativ şəkildə Azərbaycanın Avstriyadakı 

səfirliyinə təqdim edilib. 

Beləliklə, Dövlət Komitəsinə 51 ölkədən daxil olmuş müraciətlərə, eləcə də XİN, səfirliklər 

tərəfindən edilmiş müraciətlərə əsasən, 33 ölkə üzrə 6853 nəfərə maddi yardımlar edilib.  

COVID-19 pandemiyası ilə bağlı Vətənə dönə bilməyən: 

- 22 nəfər azərbaycanlı 6 mart - 12 may 2020-ci il tarixlərində Belarusda (Minsk), 

qidalanma da daxil olmaqla,  

- 75 nəfər azərbaycanlı 22 mart - 28 aprel 2020-ci il tarixlərində Birləşmiş Ərəb 

Əmirliklərində (Dubay), qidalanma da daxil olmaqla, 

- 261 nəfər azərbaycanlı 11-19 aprel tarixlərində Rusiya-Azərbaycan sərhəddində 

(Dərbənd), qidalanma da daxil olmaqla, otellə təmin olunub. 

 Dövlət Komitəsinin təşəbbüsü ilə pandemiyanın yaratdığı çətinliklərin aradan 

qaldırılması, mövcud vəziyyətdə yaranmış sosial təcrid şəraitində həmvətənlərimizə mənəvi 

dəstək olmaq, eləcə də birlik və həmrəyliyi daha da möhkəmləndirmək məqsədilə dünyanın 

müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarının rəhbərləri və üzvlərinin iştirakı 

ilə dünyanın 50-yə yaxın ölkəsindən 500-dən çox azərbaycanlının qatıldığı 45 videokonfrans təşkil 

olunub.  
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Ümumilikdə, Dövlət Komitəsinin rəsmi saytında 26 mart - 01 iyul tarixlərində COVID-

19 pandemiyası ilə bağlı 143 maarifləndirici və məlumat xarakterli informasiya 

yayımlanıb. O cümlədən, pandemiya dövründə Azərbaycan diasporunun fəaliyyəti ilə  

əlaqədar, ümumilikdə 256 saytda 97 informasiya (məqalə) yayımlanıb. Bu məqalələri 

məzmun və mahiyyət etibarı ilə aşağıdakı kimi təsnifləşdirmək olar:  

 9 məqalə 18 saytda - Komitə və ya diaspor təşkilatlarının müraciətlərini özündə əks 

etdirir; 

 10 məqalə 40 saytda - pandemiya dövründə görülmüş işlərlə bağlı, aidiyyəti 

üzrə təşkilatların fəaliyyəti ilə bağlı və s. bu kimi mövzuları əhatə edən ümumi 

məlumat xarakterlidir; 

 36 məqalə 77 saytda - COVID-19 pandemiyası dövründə göstərilmiş maddi 

dəstəklə bağlıdır; 

 3 məqalə 21 saytda - pandemiya dövründə edilmiş təxliyyə yardımı ilə 

əlaqəlidir; 

 40 məqalə 48 saytda - COVID-19 pandemiyası dövründə müvafiq layihələr 

çərçivəsində keçirilən onlayn konfranslar və ya mövcud vəziyyətlə əlaqədar 

olaraq təşkil edilmiş onlayn formatlı tədbirlərə aiddir.  

Koronavirus pandemiyası başlayan gündən Diaspor TV və Diaspor FM-də xaricdə 

yaşayan və müvəqqəti olaraq xaricə səfər edən, ölkəyə qayıda bilməyən azərbaycanlılarla 

əlaqələr daha da intensivləşdirilib. Diaspor televiziyası və radiosunda Komitənin fəaliyyəti, 

eləcə də koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar yeni yaradılan elektron ünvanlarla bağlı 

Azərbaycan, ingilis və rus dillərində videomateriallar və məlumatlar yayımlanıb.  

Pandemiya dövründə Diaspor TV-nin “Vətən uzaqda deyil” proqramında  

52 həmvətənimizlə fərdi şəkildə və qrup halında 20-dən çox videobağlantı edilib, onların və 

həmin ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların vəziyyətilə bağlı ölkə ictimaiyyəti 

məlumatlandırılıb. Bunlar Fransa, İtaliya, Litva, Rusiya, ABŞ, Belarus, Niderland, İspaniya, 

Böyük Britaniya, Avstriya, Macarıstan, Almaniya, Ukrayna, Türkiyə, eləcə də bir sıra Afrika 

ölkələrində yaşayan azərbaycanlılardır. 

Xaricdə qalan həmvətənlərimizin videomüraciətləri Diaspor TV vasitəsilə yayılaraq 

vəziyyətləri cəmiyyətə və müvafiq qurumlara çatdırılıb. 

Paris Azərbaycan Evinin rəhbəri Mirvari Fətəliyeva koronavirusa yoluxması ilə bağlı ilk 

müsahibəsini Diaspor TV-yə verib və həmin videomüsahibə 22 yerli saytda  yayımlanıb. 

Diaspor FM Azərbaycan diasporunun vəziyyəti, virusa yoluxma faktları,  

Azərbaycan Evlərinin, Koordinasiya Şuralarının, ayrı-ayrı diaspor təşkilatlarının, 

Azərbaycan məktəblərinin pandemiya dövründəki fəaliyyəti, xarici ölkələrlə, diaspor 

təşkilatları ilə keçirilən videokonfranslar barədə gündəlik operativ məlumatlar yayıb. 

Pandemiya dövründə karantin qaydalarına riayət edilməsi məqsədilə, pandemiyanın 

fəsadları və ondan qorunma yolları ilə bağlı xüsusi maarifləndirici çarxlar hazırlanaraq 

səsləndirilib. 

Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondu yeni növ koronavirus pandemiyası  

(COVID-19) səbəbiylə dünyada karantin rejiminin tətbiq olunduğu zamanda xaricdə yaşayan 

azərbaycanlıların asudə vaxtlarının səmərəli təşkilinə kömək etmək, xaricdə yaşayan 

azərbaycanlılara stimil vermək məqsədilə bir sıra layihələr həyata  keçirib. Bu layihələrin 

sırasında silsilə konsert proqramları təşkil etmək yer alır. Konsert proqramları  
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dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlı musiqiçilərin iştirakı ilə  

Fondun “facebook” sosial şəbəkə hesabı üzərindən canlı yayımlanıb. Ümumilikdə,  

layihə çərçivəsində Avstriya, Türkiyə, ABŞ, Kanada, Fransa, Oman Sultanlığı, Niderland 

Krallığı kimi ölkələrdə yaşayan azərbaycanlı musiqiçilər “Biz birlikdə güclüyük” adlı canlı 

konsert proqramları ilə çıxış edib. Layihə çərçivəsində aşağıdakı musiqiçilərin konsertləri 

təşkil edilib və bütün konsertlər https://www.facebook.com/AzDiasporaFund/ ünvanından 

canlı yayımlanıb:   

 11 aprel 2020-ci il -  bəstəkar, pianoçu, dirijor, beynəlxalq müsabiqələr laureatı 

Abuzər Manafzadə və həyat yoldaşı, Vyana Konservatoriyasının məzunu, musiqiçi 

Karen Danger-Manafzadə;  

 13 aprel 2020-ci il -  fleyta aləti üzrə “Qızıl açar” mükafatına layiq görülən,  

Fransanın “Ecole Normale de Musique de Paris-Alfred-Cortot” ali məktəbinin 

tələbəsi, Prezident təqaüdçüsü Ağarəhim Quliyev; 

 16 aprel 2020-ci il - ABŞ-ın Nyu-York şəhərindən fortepiano ifası ilə  

Azərbaycanın Əməkdar artisti Nərgiz Əliyarova; 

 18 aprel 2020-ci il - Fransada Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının 

məzunu Səidə Zülfüqarova; 

 21 aprel 2020-ci il - Oman Sultanlığının paytaxtı Maskatda yaşayan azərbaycanlı 

musiqiçi, Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Vüsalə Əmirbəyova; 

 23 aprel 2020-ci il - fortepianoda Bakı Musiqi Akademiyası və Macarıstanın  

Ferens List adına Musiqi Akademiyasının məzunu Jalə Rəsulova və skripkada  

Fərid Feyzullayev; 

 26 aprel 2020-ci il - Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti İslam Manafov; 

 29 aprel 2020-ci il - Niderland Krallığında yaşayan azərbaycanlı musiqiçi,  

Azərbaycan Niderland Odlar Yurdu Cəmiyyətinin sədri Firəngiz Bağırova; 

 2 may 2020-ci il - bəstəkar, pianoçu, dirijor Azərbaycan Respublikasının əməkdar 

artisti Turan Manafzadə; 

 3 may 2020-ci il - Kanadada yaşayan azərbaycanlı musiqiçilər Yusif Savalan və 

Əliheydər Mirzəbəyov. 

Fond, eyni zamanda karantin rejiminin tətbiq olunduğu müddətdə xaricdə yaşayan 

azərbaycanlıların asudə vaxtlarının səmərəli təşkilinə kömək etmək, xaricdə yaşayan 

azərbaycanlılara mənəvi-psixoloji dəstək göstərilməsi məqsədilə 16-25 aprel 2020-ci il 

tarixində Virtual İntellektual Oyun layihəsi həyata keçirib. Layihənin məqsədi xaricdə 

yaşayan azərbaycanlıların intellektual səviyyədə biliklərinin artırılması, zehni inkişafın 

stimullaşdırılması, eləcə də dünyanın müxtəlif yerlərində yaşayan həmvətənlərimiz arasında 

şəbəkələşmənin möhkəmləndirilməsidir.  

Rusiya, Avstriya, Litva, Türkiyə, Kanada, İspaniya, İordaniya, Fransa, Macarıstan, 

Cənubi Koreya, Polşa, İtaliya olmaqla, 12  ölkə üzrə 14 komanda yarışda iştirak edib.  

İlk üç yeri İspaniya, Macarıstan və Litvadan qatılan komandalar qazanıb.  

Yekunda Litvadan qatılan “Quizzard” komandası səsləndirilən 30 sualdan 26-na doğru 

cavab verməklə qalib elan edilib və 1000 AZN dəyərində mükafata layiq görülüb.  

Fond tərəfindən Cümhuriyyət qurucuları haqqında “Mühacirlər” adlı layihə hazırlanıb və 

28 may Respublika Günü münasibətilə Rusiya, Almaniya, Türkiyə, Gürcüstan, Belarus, 
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Oman və Niderlandda yaşayan musiqiçilər tərəfindən onlayn konsert proqramı təqdim 

olunub. 

Yeni növ koronavirus (COVID-19) pandemiyasının yayılması səbəbilə  

Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fonduna yardımla əlaqədar 26 mart - 01 iyul tarixlərində, 

ümumilikdə 170 müraciət daxil olub. Onlardan 143-ü Komitə tərəfindən, 27-si fərdi və ya 

elektron qaydada ünvanlanıb. Daxil olan müraciətlərə baxılıb, lazımi sənədlər toplanıb və 

67 nəfəri tələbə olmaqla, ümumilikdə 84 nəfərə yardım edilib.  
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2.8. Azərbaycan diasporu  

Ermənistanın Tovuz təxribatı dövründə  

 

Ermənistanın Azərbaycan Respublikasının Tovuz rayonu istiqamətində dövlət 

sərhədində törətdiyi təxribat xaricdə yaşayan həmvətənlərimizin ciddi narahatlığına və 

etirazına səbəb olub.    

Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar Ermənistanın işğalçılıq 

siyasətinə, Azərbaycanın Tovuz rayonu istiqamətində dövlət sərhədində Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin törətdiyi təxribatlara etiraz əlaməti olaraq mütəşəkkil şəkildə aksiyalara 

başlayıb. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar güclü birlik nümayiş etdirərək dünya 

dövlətlərindən və beynəlxalq təşkilatlardan Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsi 

və Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə son qoyulmasını tələb edib. 

 Dövlət Komitəsinin 12 iyul təxribatı ilə bağlı atdığı ilkin addımlar aşağıdakılardır:  

- İlk gündən başlayaraq, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi xaricdə yaşayan 

azərbaycanlılar arasında əlaqələri intensivləşdirib; 

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası, Azərbaycanın diplomatik 

korpus nümayəndələri və digər aidiyyatı qurumlarla intensiv koordinasiyalı fəaliyyət  

həyata keçirilib. Müvafiq tezis və təkliflər, keçirilən icazəli aksiyaların qrafikləri əvvəlcədən  

Prezident Administrasiyasına göndərilib; 

- dünya azərbaycanlılarına müraciət edilib. Müraciətdə aksiyalarda ermənilərin 

törətdikləri vəhşiliklər haqqında bütün foto-video faktları www.diaspora.support ünvanına, 

Azərbaycan Respublikasının yaxınlıqdakı diplomatik nümayəndəliyinə, son iki ildə yaranmış 

Azərbaycanlıların Koordinasiya Şuralarına və xaricdəki Azərbaycan Evlərinə yönləndirilməsi 

bildirilib. Həmvətənlərimizə təxribatlara uymamaq, bütün mübarizənin hüquqi müstəvidə, 

yaşadıqları ölkələrin qanunları çərçivəsində aparılması tövsiyə olunub; 

- İcazəli aksiyaların şüar, baner, Dövlət bayrağı, şəhidlərimizin şəkilləri və s. əyani 

vəsaitlərlə təminatına müvafiq dəstək göstərilib;  

- Aksiyaların əksəriyyətində professional çəkiliş təmin edilib; 

- Azərbaycan dövlətinə və ordusuna dəstək məqsədilə keçirilən icazəli aksiyaların 

sosial şəbəkə üzərindən canlı yayımı təmin edilib; 

- İcazəsi alınmış aksiyalar və keçirilmə yeri barədə əvvəlcədən yerli və xarici KİV-lərə, 

televiziyalara informasiyalar verilib; 

- Dövlət Komitəsi müvafiq bəyanatla çıxış edib. Bəyanatda ölkəmizin haqq səsinin 

dünyaya çatdırılmasında iştirak edən həmvətənlərimizə təşəkkür edilib. Həmvətənlərimiz 

ehtiyatlı olmağa, ermənilərin təxribatçı hərəkətlərindən özlərini qorumağa, heç bir təxribata 

uymamağa çağırılıb. Bildirilib ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham 

Əliyevin tapşırıqlarına əsasən, həmvətənlərimizin pozulmuş hüquqlarının yaşadıqları 

ölkələrin qanunları çərçivəsində və beynəlxalq hüquq normaları əsasında bərpası, eləcə də 

dəymiş maddi və digər zərərin aradan qaldırılması üçün bütün mümkün addımlar 

atılacaqdır; 

- İngilis, rus və fransız dillərində Tovuz təxribatları və Ermənistanın işğalçılıq siyasəti 

ilə bağlı həqiqətləri əks etdirən məktub hazırlanaraq Azərbaycan Diaspor Könüllüləri, 

xaricdə və Azərbaycanda yaşayan gənclər vasitəsilə dünyanın aparıcı siyasətçilərinə və 

ABŞ konqresmenlərinə 1000-lərlə məktub göndərilib; 

http://www.diaspora.support/
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- Diaspor FM, Dövlət Komitəsinin “Facebook”, “Twitter”, “Instagram”, “Youtube”-dakı 

hesablarında mütəmadi olaraq müvafiq məlumatlar paylaşılıb;  

- Ermənistanın 12 iyul tarixli Tovuz təxribatı ilə bağlı Azərbaycan diasporunun keçirdiyi 

aksiyalar və ermənilərin təxribatçı hərəkətləri ilə bağlı 1 (bir) terebaytlıq informasiya bazası 

formalaşdırılıb.  

- Ermənistanın işğalçılıq siyasətini davam etdirməsi və Azərbaycanın Tovuz rayonu 

istiqamətində dövlət sərhəddində təxribat törətməsi həmvətənlərimizin kəskin hiddətinə 

səbəb olub. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar, eləcə də dost xalqların nümayəndələri 

dünyanın aparıcı ölkələrində, BMT, ATƏT və digər beynəlxalq təşkilatların ofisləri 

qarşısında, dünyanın nüfuzlu media orqanlarının qarşısında icazəli aksiyalar keçirib.   

Aksiyalarda “Qarabağ Azərbaycandır!”, “Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz”, “Qarabağ 

bizimdir, bizim olacaq”, “Ermənistanın təcavüzkar siyasətinə son qoyulsun!”, “Ermənistan 

terrorçudur”, “Azərbaycan sülh istəyir” və sair şüarlar səsləndirilib, Tovuz cəbhəsində hərbi 

təxribatlar zamanı həlak olmuş şəhidlərimizin şəkilləri, Azərbaycanın ədalətli mövqeyini 

ifadə edən plakatlar nümayiş etdirilib. Dünyanın aparıcı dövlətlərindən və nüfuzlu beynəlxalq 

təşkilatlarından Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunması və ölkəmizin ərazi 

bütövlüyünün təmin olunması üçün qəti tədbirlər görülməsi tələb edilib. 

 COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar bir çox ölkələrdə insanların bir yerə 

toplaşmasına məhdudiyyətlərin tətbiq edilməsinə baxmayaraq, ümumilikdə 26 ölkədə 

25000-dən çox insanın iştirak etdiyi 71 aksiya keçirilib. Aksiyalardan 33-ü Avropa 

ölkələrində, 16-sı ABŞ-da, 9-u Türkiyədə, 13-ü isə digər ölkələrdə keçirilib. Latviya, İsveç, 

ABŞ və Kanadada aksiyalar (cəmi 4 aksiya) avtomaşın yürüşləri şəklində təşkil edilib. Eyni 

zamanda, ABŞ-ın Kaliforniya ştatında üzərində Azərbaycanın dövlət bayrağı, “Karabakh is 

Azerbaijan!”, “Stop Armenian Aggression!” sözləri yazılmış plakatlar olan təyyarə 3 gün 

ərzində 15 dəq. səmada dövr edib. 

 26 ölkə üzrə 71 aksiyadan 3-ü  İsveç, ABŞ və Ukraynada BMT-nin qarşısında 

keçirilib. Aksiyalarda qəbul edilən qətnamələr bir daha xatırladılıb, BMT-dən Ermənistan 

tərəfindən işğal edilmiş Azərbaycan torpaqlarının dərhal və qeyd-şərtsiz azad edilməsi ilə 

bağlı qəbul etdiyi qətnamələrin icrasını təmin etmək tələb olunub. Ukraynada keçirilən 

aksiyanın sonunda üzərində BMT TŞ-nin 4 qətnaməsinin nömrələri yazılan dörd top, 

həmçinin müvafiq bəyanat BMT-nin nümayəndəliyinə təqdim olunub. 

Ümumilikdə, 2020-ci ilin 12-31 iyul tarixlərində müxtəlif ölkələrdə keçirilmiş aksiyalara 

dair ölkələr üzrə statistik mənzərə aşağıdakı kimidir.     
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AZƏRBAYCAN DİASPORU TƏRƏFİNDƏN  

ERMƏNİSTANIN TOVUZ TƏXRİBATI İLƏ BAĞLI  

DƏSTƏK MƏQSƏDİLƏ KEÇİRİLƏN  

AKSİYALAR 

 
 

Qeyd edildiyi kimi, ermənilər öz yalançı və işğalçı mahiyyətlərini bir daha nümayiş 

etdirərək dünyanın müxtəlif ölkələrində Azərbaycan səfirliklərinin qarşısında icazəsiz 

aksiyalar təşkil etməyə cəhd göstərib. Aksiyalarda yalançı, həqiqətləri təhrif edən şüarlar və 

çıxışlar səsləndirməyi nəzərdə tutan ermənilərin bu dəfə dünyanı aldatmaq cəhdi 

azərbaycanlıların birliyi və mütəşəkkilliyi sayəsində baş tutmayıb.  

Ermənilərin Polşa, Niderland, Belçika, ABŞ (Vaşinqton, Los-Anceles), Gürcüstan, 

Türkiyə və Ukraynada Azərbaycan səfirliklərinin qarşısında təşkil etdikləri icazəsiz aksiyalar 
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həmvətənlərimizin, habelə Azərbaycana dost münasibət bəsləyən xalqların diasporlarının 

nümayənədələrinin müdafiə aksiyaları ilə fiaskoya uğrayıb.  

- Dünyanın müxtəlif ölkələrində diaspor təşkilatları, AKŞ-lər və fərdi şəxslər 

Azərbaycanın Tovuz rayonu istiqamətində dövlət sərhədində Ermənistan silahlı qüvvələri 

tərəfindən törədilmiş 12 iyul tarixli təxribat ilə bağlı bəyanatlarla çıxış ediblər. Bəyanatlarda 

Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə və təxribatçı hərəkətlərinə kəskin etirazlar edilib, işğalçılıq 

siyasətinin dayandırılması ilə bağlı BMT, ATƏT və digər beynəlxalq təşkilatlara, eləcə də 

dünyanın aparıcı ölkələrinin qanunverici orqanlarına, rəsmi dairələrinə müraciətlər 

ünvanlanıb. Dünya dövlətləri və beynəlxalq təşkilatlardan Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin 

dayandırılması, işğal edilmiş Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi, qaçqın və məcburi 

köçkünlərin öz doğma yurdlarına qayıtmasına şərait yaradılması üçün dərhal reaksiya 

verməsi, işğalçıya təzyiqlər göstərməsi tələb olunub. Ümumilikdə, 36 ölkədə yaşayan 

azərbaycanlılar 128 bəyanatla çıxış ediblər. Bəyanatların ölkələr üzrə sayı aşağıdakı kimidir: 
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XARİCDƏ YAŞAYAN AZƏRBAYCANLILAR VƏ  

DİASPOR TƏŞKİLATLARI TƏRƏFİNDƏN  ERMƏNİSTANIN TOVUZ TƏXRİBATI  

İLƏ BAĞLI VERİLMİŞ BƏYANATLAR 

 
 

- Azərbaycan diaspor təşkilatları, Koordinasiya Şuraları, eləcə də diaspor fəalları  

Ermənistanın təxribatına etiraz aksiyaları təşkil etməklə yanaşı, xarici mətbuatda da 

həqiqətləri əks etdirən, dünyaya ermənilərin təxribatçı olduğunu bəyan edən məqalələrlə 

çıxış ediblər. Ümumilikdə, 40 ölkədə 20 dildə 180 məqalə və xəbər çap edilib, sosial 

şəbəkələrdə #KarabakhisAzerbaijan, #StopArmenianaggression, 

#StopArmenianoccupation həştəqləri ilə həqiqətləri özündə əks etdirən 10 minlərlə 

informasiya paylaşılıb. Azərbaycanlı gənclərin informasiya mübarizəsində göstərdikləri 

mütəşəkkillik sayəsində 14-15 iyul tarixlərində #KarabakhisAzerbaijan, 

#StopArmenianAgression həştəqləri dünya trendinə çıxıb. 
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ERMƏNİSTANIN TOVUZ TƏXRİBATI İLƏ BAĞLI  

XARİCİ KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİNDƏ YAYILMIŞ  

MƏQALƏ VƏ XƏBƏRLƏR  

(12-30 iyul 2020-ci il) 
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2.9. Azərbaycan diasporu 

Vətən müharibəsi dövründə 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri cənab İlham Əliyevin xalqımıza  

2020-ci il 27 sentyabr tarixli müraciətindən dərhal sonra 10 noyabr tarixinədək diaspor 

təşkilatlarımız və xaricdə yaşayan azərbaycanlılara Komitə tərəfindən beş dəfə olmaqla cari 

ilin 27 sentyabr, 4 oktyabr, 21 oktyabr, 7 noyabr və 10 noyabr tarxilərində müraciət 

ünvanlanmışdır. 

Komitə tərəfindən edilmiş ilk müraciətdə həmvətənlərimizə sosial şəbəkədə, elektron 

media və digər kütləvi informasiya vasitələrində rəsmi olmayan, dəqiqləşdirilməmiş, qeyri-

obyektiv məlumatlardan istifadə etməməyə çağırış və xaricdə yaşayan hər bir 

həmvətənimizin Ermənistanın təxribatçı hərəkətlərinin, eləcə də Azərbaycanın haqlı 

mövqeyinin dünyaya çatdırılmasında, yaşadıqları ölkələrin ictimaiyyətinin doğru 

məlumatlandırılmasında fəallıq göstərməli, hal-hazırda cəbhədə baş verənlər ilə bağlı doğru 

məlumatların yayılmasında yaxından iştirak etməli olduğuna dair tövsiyələr öz əksini 

tapmışdır. 

İkinci müraciətdə həmvətənlərimizə yaşadıqları ölkələrin prezidentlərinə, 

parlamentlərinə, dövlət və ictimai qurumlarına həqiqətləri ifadə edən müraciətlər, məktub və 

bəyanatlar göndərməklə Azərbaycan ordusunun haqq mübarizəsinə mənəvi dəstək olmağa 

çağırış edilmiş, Azərbaycanın ordusunun yetərincə canlı qüvvəyə malik olduğu vurğulanmış, 

informasiya mübarizəsinin getdiyi bir dönəmdə beynəlxalq aləmin düzgün 

məlumatlandırılmas üçün fəaliyyətlərini daha intensiv şəkildə davam etmələri tövsiyə 

olunmuşdur. 

Üçüncü müraciətdə işğalçı Ermənistan ordusunun Gəncə, Mingəçevir, Bərdə və digər 

cəbhədən kənar ərazilərdə mülki vətəndaşları hədəfə alması barədə məlumat verilmiş, 

həmvətənlərimizə erməni təxribatlarına uymamaq və ayıq-sayıq olmaq tövsiyə edilmişdir. 

Dördüncü müraciətdə Ukraynada yaşayan Azərbaycan diasporunu ayıq-sayıq 

olmağa, erməni təxribatlarına uymamağa və yalnız Ukrayna qanunları çərçivəsində fəaliyyət 

göstərməyə çağırış qeyd edilmişdir. 

Beşinci müraciətdə isə Azərbaycan üçün önəmli və həssas olan dövr ərzində  

diasporumuzun göstərdiyi fədakarlığa görə təşəkkür öz əksini tapmış, xalqımızın zəfərinin 

birlik rəmzimiz olduğuna dair fikir irəli sürülmüşdür. 

Mövcud vəziyyətlə əlaqədar olaraq, çevik fəaliyyətin təşkil edilməsi məqsədi ilə, 

həftənin 7 günü 24 saat ərzində (7/24) fəaliyyət göstərən “Qaynar xətt” istifadəyə verilmiş, 

növbəlilik prinsipinə əsaslanan işçi qrup yaradılmış və tədbirlər planı hazırlanmışdır. 
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- Dünya ölkələrində yaşayan yüzlərlə azərbaycanlı Azərbaycan ordusunun qələbələri 

və işğal olunmuş torpaqlarımızın azad edilməsi münasibəti ilə Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevə təbrik, təşəkkür məktubları 

ünvanlamışdır. Prezidentin internet səhifəsində dərc olunan məktublarda Azərbaycan 

dövlətinə, xalqına və Prezidentinə dəstək ifadə olunmuşdur. Bildirilib ki, dünyanın hansı 

ölkəsində yaşamasından asılı olmayaraq, hər bir azərbaycanlı işğalçı Ermənistan ordusuna 

qarşı bu haqq mübarizəsində ölkəmizin yanındadır və ordumuzun qazandığı qələbələrdən 

qürur hissi keçirir. Həmvətənlərimiz, ehtiyac yaranarsa, həm ön cəbhədə, həm də arxa 

cəbhədə Vətənin müdafiəsinə hazır olduqlarını bildirmişdirlər. 

- Komitənin müraciətindən sonra 27 oktyabr 2020-ci il tarixinə qədər müxtəlif ölkələrin 

Prezidentlərinə, rəsmi şəxslərinə (nazir, kansler, ombudsman), Xarici İşlər Nazirliklərinə, 

yerli idarəetmə orqanlarına, BMT Təhlükəsizlik Şurasına, NATO, ATƏT, Qırmızı Xaç və 

digər beynəlxalq təşkilatlara bəyanat, məktub və müraciətlər ünvanlanmışdır. 

 Cari ilin 10 noyabr tarixinədək 46 ölkədə fəaliyyət göstərən, o cümlədən 26 ölkəni 

əhatə edən 12 Azərbaycanlıların Koordinasiya Şuralarında təmsil olunan 126 təşkilat da 

daxil olmaqla, 265 diaspor təşkilatı, beynəlxalq təşkilatlar və Azərbaycandakı icmalar 

tərəfindən 23 dildə 383 bəyanat (müraciət) qəbul edilərək müxtəlif ölkələrin Prezidentləri, 

parlament üzvləri, BMT, Avropa Parlamenti, Avropa Şurası və digər beynəlxalq təşkilatlara 

göndərilmişdir. 

 32 ölkə üzrə 73 bəyanat və müraciət müvafiq ölkə parlamentlərinə və Avropa 

parlamentinin rəsmi ünvanına göndərilmişdir. Avropa Parlamentinin üzvlərinə 775 bəyanat, 

müxtəlif ölkələrin 641 nəfər parlament üzvünə isə bəyanat və müraciətlər birbaşa 

göndərilmişdir.  

 Müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən 12 Koordinasiya Şurası tərəfindən dünyanın 

aparıcı şəxsləri, beynəlxalq media nümayəndələri, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları, ayrı-ayrı 

ölkələrin parlamentləri və tanınmış ictimai-siyasi xadimlərinə Ermənistanın təxribatları, 

işğalçılıq siyasəti, terrorçuluq fəaliyyəti haqqında müxtəlif dillərdə ətraflı məlumatları özündə 

əks etdirən 4 700 məktub elektron poçt vasitəsi ilə göndərilmişdir. 
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BEYNƏLXALQ TƏŞKİLATLARA, XARİCİ ÖLKƏLƏRİN RƏSMİ ŞƏXSLƏRİNƏ  

(dövlət və hökumət başçıları, diplomatları, Ombudsmanları və s.),  

PARLAMENTLƏRİNƏ, YERLİ QURUMLARINA GÖNDƏRİLƏN,  

HABELƏ SOSİAL ŞƏBƏKƏ VƏ KİV ÜZƏRİNDƏN YAYILMIŞ BƏYANAT VƏ 

MÜRACİƏTLƏR 

 
  CƏMİ: 391 
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- Vətən tarixinin şanlı səhifələrinin yazıldığı bu günlərdə “Azərbaycan Diaspor 

Qadınları Şəbəkəsi”nin üzvü və “Beyinqazanma Proqramı”nın iştirakçısı olan diaspor 

nümayəndələri ölkəmizə qarşı elan olunan informasiya müharibəsində əsl mübarizə 

sərgiləmişdirlər. Həmvətənlərimiz sosial şəbəkələr və elektron poçt vasitəsilə ölkəmizin 

haqq səsini geniş auditoriyaya çatdırmağa çalışır, paylaşımları #StopArmenianAggression, 

#KarabakhisAzerbaijan, #PrayforGanja həştəqlərindən istifadə etməklə yaymışdırlar. 

Xaricdə yaşayan azərbaycanlı xanımlar - “Azərbaycan Diaspor Qadınları Şəbəkəsi”nin 

30 nəfərə yaxın üzvü Ermənistanın ölkəmizə qarşı törətdiyi 27 sentyabr 2020-ci il tarixli 

genişmiqyaslı hərbi təxribatlarla bağlı erməni əsgər analarına müraciət ünvanlamışdır: 

“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandanın “Erməni əsgəri ölmək 

istəmirsə, bizim torpaqda nə işi var?!” fikrini əsgər analarına bir daha xatırlatmaq istərdik. 

Bu sadəcə söz deyil, bu sizlərə bir çağırışdır. Bilin və agah olun, Azərbaycan ordusu və xalqı 

ayaqdadır, torpaqlarımız işğaldan azad edilənədək, sonuncu erməni əsgəri tarixi 

Azərbaycan torpaqlarından çıxarılanadək mübarizə davam edəcəkdir. Bir ana kimi, Sizi 

sağlam gələcək naminə övladlarınızı Qarabağdan geri çəkməyə, onları erməni siyasi 

avantürlərinin qurbanı olmaqdan qorumağa çağırırıq”. 

Bəyanat elektron poçt vasitəsiə 58 dövlət başçısına, 44 beynəlxalq təşkilata və  

5 minə yaxın vəzifəli şəxsə göndərilmişdir. Azərbaycan Diaspor Qadınlarının Ermənistanda 

fəaliyyət göstərən “Əsgər anaları” təşkilatına müraciəti Facebook-da yayımlanmışdır.  

ABŞ administrasiyasına ünvanlanan petisiyalar imzalanmış və paylaşılmış, xarici mətbuatda 

ölkəmizin ədalətli mövqeyini oxuculara çatdırmaq məqsədilə məqalələrin və müsahibələrin 

dərc edilməsinə nail olunmuşdur. 

- Ermənistanın Azərbaycan ərazisinə növbəti dəfə hücumu dünyadakı gənclərimizin 

hiddətinə səbəb olmuşdur. Həmin vaxtdan başlayaraq dünyanın müxtəlif regionlarında 

yaşayan Azərbaycan Diaspor Gənclərinin (ADG) nümayəndələri yaşadıqları ölkələrin dövlət 

qurumlarına, səlahiyyətli şəxslərinə, beynəlxalq təşkilatlarına çoxsaylı müraciətlər 

ünvanlamış, sosial şəbəkələrdə informasiya mübarizəsinə qoşulmuşdurlar. Onlar elektron 

poçt ünvanı vasitəsi ilə beynəlxalq təşkilatlara Azərbaycan Diaspor Gənclərinin bəyanatını 

göndərmişdirlər. Gənclər sosial şəbəkələrdə Azərbaycanın əleyhinə yönəlmiş paylaşımların 

sildirilməsi, saxta məlumatların yayılmasının qarşısının alınması, həmçinin Azərbaycanın 

haqlı mövqeyini dəstəkləyən paylaşımların dəstəklənməsi işində #KarabakhisAzerbaijan! 

#StopArmenianAggression #StopArmenianOccupation həştəqlərindən istifadə edərək 

böyük fəallıq göstərmişdirlər. 

Litvanın Azərbaycanlı Gənclərinin (AYOL) təşəbbüsü ilə Litvada yaşayan 

azərbaycanlı tələbələr  “DudewithSign” üslubunda plakatlar hazırlamış Kaunas və Vilnüs 

şəhərlərində şəkillər çəkmişdirlər. ABŞ, Almaniya, Polşa, İtaliyanın bır sıra şəhərlərində 

gənclərimiz tərəfindən Azərbaycana dəstək aksiyaları keçirilmişdir. 

- 30 sentyabr tarixində Komitədə Azərbaycanda yaşayan icma rəhbərləri və 

nümayəndələri ilə görüş keçirilmişdir. Görüşdə “Hindistan-Azərbaycan Assosiasiyası” 

İctimai Birliyi, Azərbaycanın Gürcü İcması, Azərbaycanın Ukrayna Konqresi, Azərbaycanın 

Rus İcması, “Poloniya - Azərbaycan Polşa İcması” İctimai Birliyi, Pakistan Diasporu, 

Azərbaycanda yaşayan Axıska Türkləri, Dünya Axıska Türkləri Birliyi, Alman-Azərbaycan 

Cəmiyyəti, “Vaa Lʼhatzolas Nichei Yisroel” Yəhudi Humanitar Təşkilatı, Azərbaycan-
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Bolqarıstan Dostluğunun İnkişafına Yardım İctimai Birliyinin rəhbərləri iştirak etmişdirlər. 

Tədbirdə icma rəhbərləri və nümayəndələri BMT-yə, Avropa Şurasına və digər beynəlxalq 

təşkilatlara, beynəlxalq hüquq və normalara hörmətlə yanaşan bütün dövlətlərə ünvanlanan 

birgə bəyanat imzalamışdırlar. 

Həmin vaxtdan başlayaraq, icmalar və diaspor təşkilatları çoxsaylı bəyanatlar vermiş, 

Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəklədiklərini bildirmişdirlər. Bəyanatlar müvafiq ölkələrin 

dövlət qurumlarına, səlahiyyətli şəxslərinə göndərilmiş və media qurumlarında əlaqədar 

məlumatlar paylaşılmışdır. Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması 

məqsədi ilə, xarici ölkələrin xəbər saytlarında icma rəhbərlərinin müsahibələri, məqalələri 

dərc edilmişdir. 

“Poloniya–Azərbaycan Polşa İcması” İctimai Birliyinin sədri Olqa Yujanina 

Azərbaycandakı real vəziyyəti,  Ermənistanın Gəncə şəhərinə raket atması nəticəsində 

yaşayış evlərinin, mülki şəxslərin həlak olması və yaralanması ilə bağlı faktların Polşa 

ictimaiyyətinə çatdırılması məqsədi ilə “Sputnik Polska” xəbər saytına müsahibə vermişdir. 

“Poloniya - Azərbaycan Polşa İcması” adından Polşa seyminə müraciət göndərilmişdir. 

Hindistan Azərbaycan Assosiasiyasının həmtəsisçisi Ronald D”Mello republic-

underground.com xəbər saytına verdiyi müsahibə zamanı Ermənistanın Azərbaycana 

ərazisinə hücumunu pisləmiş, hind icmasının Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 

dəstəklədiyini, hazırkı müharibənin Qurtuluş Müharibəsi olduğunu vurğulamışdır. Hindistan 

icması Azərbaycan ordusuna dəstəyini göstərərək Azərbaycan Respublikasının 

Silahlı Qüvvələrinə Yardım Fonduna 10000  məbləğində ianə etmişdir. 

Azərbaycanın Gürcü İcmasının sədri Rafael Qvaladze icmalarla keçirilən 

görüşü müsbət qiymətləndirmiş, mülki əhalinin, azyaşlıların qəsdən hədəfə 

alınmasını, beynəlxalq humanitar hüququn, o cümlədən 1949-cu il Cenevrə 

Konvensiyalarının kobud surətdə pozulmasını sosial şəbəkələr və media vasitəsilə 

beynəlxalq aləmə çatdırılmasında əllərindən gələni əsirgəməyəcəklərini xüsusilə 

vurğulamışdır. 

İsrail Azərbaycan Ticarət və Sənaye Palatası ölkə üzrə meneceri Paşa Əliyev 

republic-underground.com xəbər saytına müsahibəsində yəhudilərin Azərbaycanda əsrlər 

boyu sülh və təhlükəsizlik şəraitində yaşadığını, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda 

mübazirəyə hər zaman hazır olduqlarını bildirmişdir. 

Gəncə şəhəri Yəhudi dini icmasının sədri Arif Babayev republic-

underground.com xəbər saytına müsahibəsində Gəncədə heç bir yəhudi evinə zərər 

dəymədiyini, yəhudi xalqının Azərbaycan xalqı ilə hər zaman mehribanlıq, sülh, əmin-

amanlıq içərisində yaşadığını vurğulayaraq, “Biz bir ailəyik. Hər bir azərbaycanlıya dəyən 

zərər sanki bizə dəyir” söyləmişdir. 

"Azərbaycan-Bolqarıstan Dostluğunun İnkişafına Yardım" ictimai birliyinin 

sədri Mariya Pavlovna Hüseynova Bolqarıstanın "standartnews.com" portalına 

müsahibəsində bildirib ki, Dağlıq Qarabağ mübahisəli ərazi deyil, Azərbaycanın ərazisidir 

və bu fakt istər tarixən, istərsə də rəsmi olaraq bütün dünya tərəfindən tanınır. Müharibənin 

Ermənistanda deyil, Azərbaycan ərazisində getdiyini, Azərbaycan ordusunun öz torpaqlarını 

işğaldan azad olunması uğrunda mübarizə apardığını, milyona yaxın qaçqın və məcburi 

köçkünün doğma yurdlarına qayıtmasını təmin etmək üçün azadlıq müharibəsi 

sürdürdüyünü vurğulamışdır. 
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Alman-Azərbaycan cəmiyyətinin sədri, professor Çingiz Abdullayevin 

təşəbbüsü iləhəmvətənlərimiz federal kansleri Ermənistanın beynəlxalq hüquq normalarına 

əməl etməsinə, BMT-nin və digər beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanın işğal edilmiş 

ərazilərinin dərhal və qeyd-şərtsiz azad edilməsinə dair qərarlarını yerinə yetirməsinə, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquqa əsasən ədalətli şəkildə həllinə və etibarlı 

sülhün təmin olunmasına yardım etməyə çağırmışdırlar. 

Çingiz Abdullayevin öz imzası ilə Almaniyanın hökumət və bundestaq (parlament) 

üzvlərinə ünvanlanan məqaləsində isə Ermənistanın Azərbaycanın cəbhə bölgəsindən 

uzaqda yerləşən Gəncə, Şəmkir şəhərlərini raket atəşinə tutması almanların bu ərazidə 

qorunan tarixi və mədəni irsini təhlükə altına qoyması vurğulanmışdır. Söhbət 200 il öncə 

Gəncə ətrafında, əsasən Göygöl (Helenendorf) və Şəmkir (Annenfeld) ərazisinə Baden-

Vürtenberq torpağından köç edərək məskunlaşan almanların bu gün respublikada,  

o cümlədən Gəncədə qorunan tarixi və mədəni irsindən gedir. 

2 oktyabr tarixində isə Komitədə Azərbaycan elmini xarici ölkələrdə təmsil edən 

ictimai xadimlərlə görüş keçirilmişdir. Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinə dair həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında alimlərin, ictimai 

xadimlərin rolundan danışılmış, bu sahədə əməkdaşlığın genişləndirilməsinin vacibliyi 

vurğulanmışdır. 

- Ümumilikdə, 36 xarici ölkədə 198 tədbir keçirilmiş, bunlardan 111-i yürüş-mitinq 

xarakterli tədbirlər olmuşdur: 
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XARİCİ ÖLKƏLƏRDƏ REALLAŞMIŞ TƏDBİRLƏR 
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  Müxtəlif formatlı tədbirlər: 

 

         28 sentyabr tarixində Niderland-Belçika Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurası 

tərəfindən Azərbaycan Türk Kültür Dərnəyinin ofisində, Azərbaycan-Türk Kültür Dərnəyi və 

diaspor fəallarının iştirakı ilə Azərbaycan  Ordusuna  dəstək toplantısı; 

         30 sentyabr tarixində İsveçrə Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurası tərəfindən 

Salaturn şəhəri, Azərbaycan-Türk Mədəniyyət Assosiasiyasında anım mərasimi; 

         1 oktyabr tarixində 

 Sürix şəhərində "Azərbaycanın Dostları" Birliyi tərəfindən "Səninləyik Ana Vətən!" 

adlı tədbir; 

 İspaniya Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurası tərəfindən Barselonadakı Azərbaycan 

Evində toplantı; 

 “Odlar Yurdu” ictimai təşkilatı tərəfindən Stavropol diyarında konfrans; 

          2 oktyabr tarixində  

 Samara Vilayəti Azərbaycanlıları Liqası tərəfindən Samara vilayətində konfrans; 

 Regional Milli Mədəni Muxtariyyət təşkilatı tərəfindən İnquşetiyada konfrans; 

 Tallinn Azərbaycan Evində Baltikyanı Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlıların 

Koordinasiya Şurası tərəfindən Orduya dəstək məqsədilə həmvətənlərimizin 

toplantısı; 

          3 oktyabr tarixində 

 Rusiya Azərbaycan Diaspor Təşkilatları Konfederasiyası tərəfindən Moskva 

şəhərində dəyirmi masa; 

 “Azərbaycan-Ural” Sverdlovsk vilayəti İctimai milli-mədəni təşkilatı tərəfindən 

Yekaterinburq şəhərində konfrans; 

 Şimali Osetiya-Alaniya Respublikası “Azərbaycanlılar Konqresi” tərfindən 

Vladiqafqazda dəyirmi masa; 

 “Orenburq Azərbaycanlılarının Milli Konqresi” ictimai təşkilatı tərəfindən konfrans; 

 rəsmilərə göndərilən bəyanatların müzakirəsinin təşkili məqsədi ilə  

Alberta Azərbaycanlıları Mədəniyyət Cəmiyyəti (ALACS) tərəfindən təşkil edilmiş 

Zoom görüş; 

 Kanada Azərbaycanlıları Şəbəkəsi üzvlərinin Kanadalı deputat MP Rachel Harder ilə 

video konfransı; 

 Münhen Azərbaycanlıları Mədəniyyəti Assosiasiyası Azərbaycan Evində mövcud 

vəziyyətin müzakirəsi məqsədi ilə 25 nəfərin iştirakı ilə toplantı; 

 Qala Yunanıstan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti öz ofisində Ermənistanın işğalçı və 

təxribatçı mövqeyinin ifşası və Azərbaycan ordusuna dəstək mövzusunda  

təşkil edilmiş toplantı; 

 İsveç Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurası tərəfindən təşkil edilmiş mətbuat 

konfransı; 

4 oktyabr tarixində 

 Osmanlı Motorçular Kulübü tərəfindən Fatih Saraçhane parkından Azərbaycanın 

İstanbuldakı Baş Konsulluğunun qarşısına kimi təşkil edilmiş 300 nəfərin iştirakı ilə 

yürüş; 
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 İstanbul Universiteti Azərbaycan Mədəniyyət və Həmrəylik Birliyi, Turan Ocakları, 

Bütöv Azərbaycan Ocakları tərəfindən Bayazit meydanında 1000 nəfərin iştirakı ilə 

təşkil edilmiş aksiya; 

 Alman Azərbaycan Mədəniyyət Evi - Azərbaycan Evinin təşkilatçılığı ilə  

Köln Azərbaycan Evi tərəfindən Express qəzetin nümayəndələrinin iştirakilə mətbuat 

konfransı; 

 Fransa Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurası tərəfindən Nant Qarabağ 

məktəbində 20 nəfərin iştirakı ilə toplantı; 

 İtaliya Azərbaycan Birliyi və Azərbaycan Respublikasının İtaliya Respublikasındakı 

səfirliyinin dəstəyi ilə səfirliyin inzibati binasında 20 tələbənin iştirakı ilə toplantı; 

 Skandinaviya Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurası tərəfindən Oslo Azərbaycan 

Evində 20 nəfərin iştirakı ilə təşkil edilmiş toplantı; 

          5 oktyabr tarixində  

 İğdır Azərbaycan Evi Dərnəyinin təşkilatçılığı ilə İğdırın mərkəzi küçə və 

prospektlərində avtoyürüş; 

 Macarıstan Azərbaycan Evində mövcud vəziyyətin müzakirəsi məqsədi ilə 30 nəfərin 

iştirakı ilə keçirilmiş toplantı; 

 Benilüks Azərbaycanlıları Konqresi və diaspor nümayəndələri tərəfindən “Milli Birlik 

Naminə” adlı toplantı; 

 “Report” İnformasiya Agentliyi tərəfindən “Ukrayna Xəbərləri” xəbər agentliyinin 

mətbuat mərkəzində mətbuat konfransı; 

8 oktyabr tarixində 

 Mahaçqala Azərbaycanlılarının Milli-Mədəni Muxtariyyəti tərəfindən dəyirmi masa; 

           9 oktyabr tarixində 

 Gürcüstanda ictimai fəallar tərəfindən Qardabani mərkəzi prospektində (Rustavi-

Qardabani-Vaxtanqisi mərkəzi şossesi) küçə yürüşü; 

 Amerika Orta Qərb ştatları üzrə Azərbaycan Mərkəzi tərəfindən İllinoys ştatının 

Çikaqo şəhərində türk konsulu ilə Azərbaycan icmasının görüşü və  

Ermənistan-Azərbaycan cəbhəsində vəziyyətin müzakirəsi; 

 İtaliyada yaşayan Azərbaycanlıların Koordinasiya Şurasının əlaqələndiricisi  

Fərid Abbasov tərəfindən Roma Capitole radiosunda erməni təxribatları ilə bağlı 

çıxış; 

          10 oktyabr tarixində  

 İğdır Araz Doğa Sporları ve Kültür Kulübü Derneyi, İğdır Bisiklet Topluluğu tərəfindən 

İğdır-Dilucu sərhəd qapısından 180 km. boyunca velo yürüş; 

 Gürcüstandakı ictimai fəallar tərəfindən Marneuli mərkəzi parkında (Marneuli,  

Giorgi Mazniaşvili küçəsi 3) aksiya; 

 Monteneqrodakı Azərbaycan icması tərəfindən Azərbaycan–Monteneqro 

Mədəniyyət və İqtisadiyyat Mərkəzinin ofisində yerli jurnalistlərin iştirakı ilə toplantı 

və Gəncədə həlak olan həmvətənlərimizin xatirəsinə həsr olunmuş anım mərasimi; 

           11 oktyabr tarixində  

 Xəzər Folklor Təhsil və Araşdırma Mərkəzinin Hazarfem Dərnəyi tərəfindən 

İstanbulun Bağçılar rayonundakı Dostluq Parkında aksiya; 
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 Hyuston Azərbaycan məktəbi, Amerika Azərbaycan Mədəniyyət Alyansı tərəfindən 

yardım kompaniyası; 

 Benilüks Azərbaycanlıları Konqresi və diaspor nümayəndələri tərəfindən 

Azərbaycan, Türkiyə, Niderland və digər xalqların nümayəndələri ilə toplantı; 

 AİGA tərəfindən Milan şəhərində aksiya; 

 “Birlik” Voronej vilayəti regional milli-mədəni muxtariyyəti və “Arxangelsk vilayətində 

Azərbaycan diasporu” təşkilatı tərəfindən yardım aksiyası; 

12 oktyabr tarixində 

 Gürcüstandakı ictimai fəallar tərəfindən Poniçala - Tbilisidə (Rustavi-Tbilisi şossesi; 

son dayanacaq Qorqasali küçəsi 4) aksiya; 

13 oktyabr tarixində 

 Azər-Türk Gənclər təşkilatı tərəfindən Finlandiya Parlamentinin (Mannerheimintie 30) 

qarşısında aksiya; 

 Polşa Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurası tərəfindən Azərbaycan Evində toplantı; 

          14 oktyabr tarixində  

 Nyu-Yorkda yaşayan azərbaycanlılar tərəfindən Ağ Evin qarşısında (Vaşinqton  

2225 RST) aksiya; 

 Azərbaycanlı blogger və media nümayəndəsi Cavid Ağa tərəfindən Pensilvaniya 

Universitetində “Cənubi Qafqazda münaqişə” mövzusunda Yaxın Şərq mərkəzinin baş tutan 

panel görüşündə iştirak; 

          15 oktyabr tarixində 

 İtaliya-Azərbaycan Birliyi tərəfindən Pizza Monte Citorio meydanında aksiya; 

 İsraildə Petax Tıkva Bələdiyyəsi tərəfindən binasının önündə aksiya; 

          16 oktyabr tarixində  

 Avstraliya Azərbaycan Türk Dostluq Birliyi tərəfindən Sidney şəhərinin Auburn 

bölgəsindəki Gelibolu Camisinin qarşısında aksiya; 

 Britaniya Azərbaycanlıları İcması tərəfindən Amnesty İnternational UK 25 New İnn 

Yard London EC2A3EA ünvanında yerləşən Hackney “Human Rights Ation Centre” 

qarşısında aksiya; 

 Alman Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti tərəfindən Köln Roncalliplatz meydanında 

aksiya; 

 Türkiyə Azərbaycan Dostluq, Əməkdaşlıq və Həmrəylik Fondu (TADİV) və 

Azərbaycan Evi tərəfindən Paris caddesi No:70 Kavaklıdere-Ankara ünvanında 

yerləşən Fransa Respublikasının Türkiyədəki səfirliyinin qarşısında aksiya; 

 Amerika Orta Qərb Ştatları üzrə Azərbaycan Mərkəzi tərəfindən Richard J. Daley 

Plaza 50 W Washington St. Chicago IL 60602 ünvanında aksiya; 

          17 oktyabr tarixində  

 Can Azərbaycan Platformu tərəfindən Cümhuriyyət bulvarı No153 Alsancaq İzmir 

ünvanında yerləşən Fransanın İzmirdəki Konsulluğunun binasının qarşısında aksiya; 

 İsveçrə AKŞ-nin əlaqələndiriciləri və İsveçrə Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzi 

tərəfindən Helvetia Platz 2-də aksiya; 

 Almaniya AKŞ, Berlin Azərbaycan Evi tərəfindən Berlin Brandenburq qapıları 

qarşısındakı Pariser platz meydanında aksiya; 
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 Antalya Azərbaycan Kültür və Həmrəylik Dərnəyi tərəfindən Azərbaycan Kültür 

Parkında aksiya; 

 Münhen Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzi, Münhen Azərbaycan Evi tərəfindən 

Marienplatz meydanından Odeonsplatz meydanına yürüş aksiyası; 

 “AZERDER” cəmiyyəti tərəfindən Vyana Heldenplatz 1010 ünvanında aksiya; 

 AFİ, İsveç AKŞ tərəfindən şəhər mərkəzi, “Sergelakaden”də  aksiya; 

 Alman Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti tərəfindən “Kröpcke” meydanında aksiya; 

 Fransa AKŞ tərəfindən Strasburq, Kleber meydanı ünvanında aksiya; 

 Koloradoda yaşayan həmvətənlər tərəfindən Koloradodakı Konqres binasının 

qarşısında aksiya; 

 Norveçdə yaşayan həmvətənlərimiz tərəfindən Stavangerdə aksiya; 

 Niderlanddakı Azərbaycan icması və Səfirlik tərəfindən Azərbaycan Respulikasının 

Niderlanddakı səfirliyinin qarşısında anım mərasimi; 

 Tallindəki Azərbaycan Evi tərəfindən Dostluq Parkında anım mərasimi; 

 “Azərbaycan-Ural” Sverdlovsk vilayəti İctimai milli-mədəni təşkilatı tərəfindən 

Yekaterinburq şəhərində anım mərasimi; 

 Ukrayna Azərbaycanlılarının Birləşmiş diasporu tərəfindən Azərbaycanın 

Ukraynadakı Səfirliyi qarşısında aksiya; 

          18 oktyabr tarixində  

 Gürcüstandakı ictimai fəallar tərəfindən Tbilisi Şota Rustaveli 8 ünvanında, Tbilisi 

Parlamentinin qarşısında aksiya; 

 Azaflı Sosial Yardım və Kültür Dərnəyi tərəfindən Azərbaycanın Türkiyədəki 

səfirliyinin qarşısı –TANAP binasının önündən Turan Güneş Bulvarı-Çankaya Köşkü-

Kızılay Meydanı-Ulus Meydanı-Konya Yolu-Alparslan Türkeşin Məzarının önü 

Türkiyə Cumhurbaşqanlığı Külleyesi marşrutu üzrə yürüş; 

 İstanbuda yaşayan bir qrup gənc tərəfindən Azərbaycanın İstanbuldakı Baş 

Konsulluğunun qarşısında aksiya; 

 Polşa Azərbaycanlıları Şurası, Azərbaycan Evi tərəfindən Varşava, Plac Zamkovi 

meydanında aksiya; 

 Britaniya Azərbaycanlıları Cəmiyyəti tərəfindən Trent Park-Alexandra Palace 

ünvanında aksiya; 

 BAK Niderland Belçika AKŞ tərəfindən Parlament binasının önündə, Het Plein 

Tweede Kamer ünvanında aksiya; 

 Atlantada yaşayan həmvətənlərimiz tərəfindən Atlanta 1 CNN Center  

30303 ünvanında, CNN - in qarşısında aksiya; 

 Şimali və Cənubi Amerika Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən 16400 Lark Ave Los Gatos 

CA 95032 ünvanında avtoyürüş; 

 Amerika Orta Qərb Ştatları üzrə Azərbaycan Mərkəzi tərəfindən  Richard J Daley 

Center 50 W.Washington Street Chicago IL 60602 ünvanında yerləşən şəhər 

meriyasının qarşısında aksiya; 

 Azərbaycan Nyu-York Assosiasiyası tərəfindən BMT-nin binasının qarşısında,  

405 East 42nd street, NY ünvanında aksiya; 

 Kanada Azərbaycanlıları Şəbəkəsi tərəfindən “Nathan Philips Square” meydanı, 

Toronto ünvanında aksiya; 
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 Skandinaviya Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurası tərəfindən Helsinki Mərkəzi 

Kitabxanasında “Qarabağ Mədəniyyəti Günü” adlı tədbir; 

 Monteneqrodakı həmvətənlərimiz tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 

Monteneqrodakı Diplomatik Nümayəndəliyində açılmış Gəncə guşəsinin ziyarəti; 

 Rumıniya Azərbaycanlıları Birliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 

Rumıniyadakı Diplomatik Nümayəndəliyində açılmış Gəncə guşəsinin ziyarəti; 

 Macarıstandakı həmvətənlərimiz tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 

Macarıstandakı Diplomatik Nümayəndəliyində açılmış Gəncə guşəsinin ziyarəti; 

 İtaliya AKŞ tərəfindən Gəncə terrorunun qurbanlarının anım mərasimi; 

 Oslo Azərbaycan Evi tərəfindən Nizami Gəncəvi adına Həftəsonu məktəbdə  

“Salam, əsgər” adlı tədbir; 

 “Birlik” Voronej vilayəti regional milli-mədəni muxtariyyəti təşkilatı tərəfindən Voronej 

şəhərində anım mərasimi; 

          19 oktyabr tarixində  

 Kastamonu Azərbaycan Universiteti Azərbaycan Kültür və Həmrəylik Topluluğu 

tərəfindən Kastamonu Cümhuriyyəti meydanında aksiya; 

 “Azerbaijan Community in Czech Republic” təşkilatı tərəfindən Klimentska 1172/48, 

Praqa 1, Nove mesto ünvanında aksiya; 

 Texas Azərbaycanlıları İcması tərəfindən Hyuston şəhərində anım mərasimi; 

 Azərbaycan diasporunun nümayəndələri tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 

Polşadakı Diplomatik Nümayəndəliyində açılmış Gəncə guşəsinin ziyarəti; 

 Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 

Serbiyadakı Diplomatik Nümayəndəliyində açılmış Gəncə guşəsinin ziyarəti; 

 Azəri Gənclər təşkilatı tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Latviyadakı diplomatik 

nümayəndəliyinin önündə anım mərasimi; 

 AYOL tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Litvadakı Diplomatik 

Nümayəndəliyinin önündə anım mərasimi; 

 AYOL tərəfindən Kaunas şəhərində anım mərasimi; 

          20 oktyabr tarixində  

 Azərbaycan Xalqlar Dostluğu Dərnəyi tərəfindən Antalya Dostluq Parkı - 5M Miqros 

qovşağı arasında olan məsafə boyunca avtoyürüş; 

 New England Azərbaycan Mərkəzi tərəfindən Bostonda anım mərasimi; 

 Avstraliya Azərbaycan Türk Dostluq Birliyi tərəfindən Gəncə hadisələri ilə bağlı Türk 

Evinin önündəki guşəni ziyarət; 

 İspaniya AKŞ tərəfindən Barselonadakı Azərbaycan Evində anım mərasimi; 

 Özbəkistandakı H.Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi, Respublika 

Azərbaycan Milli Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən Mirabad rayonu, Heydər Əliyev 

küçəsi, 9 ünvanında anım mərasimi; 

 Azərbaycanlıların Qırğızıstandakı “Qarabağ” Gənclər qrupu tərəfindən Sukurov 

küçəsi 41 ünvanında anım mərasimi; 

          21 oktyabr tarixində  

 Yokohama şəhərində yaşayan azərbaycanlı pianoçu Gülnarə Səfərova tərəfindən 

Yokohama şəhərində verilən klassik konsert zamanı Gəncə terroru nəticəsində həlak 

olan şəxslərin xatirəsinin yad edilməsi; 
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 Vrotslav şəhərində yaşayan azərbaycanlılar tərəfindən Vrotslav şəhərinin meriyasının 

qarşısında, Prigiers Vrotslav ünvanında aksiya; 

 Azərbaycan Belçika Dostluq Cəmiyyəti tərəfindən Limburq bələdiyyəsinin binasının 

qarşısında anım mərasimi; 

 Almaniya Azərbaycanlıları Alyansı tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 

Almaniyadakı diplomatik nümayəndəliyinin önündə anım mərasimi; 

 Qala Yunanıstan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti tərəfindən Saloniki şəhərində, 

təşkilatın ofisində anım mərasimi; 

          22 oktyabr tarixində 

 Avstraliya Azərbaycan Assosiasiyası tərəfindən Yeni cənubi Uels əyalətinin 

parlamentinin önündə etiraz əlaməti olaraq bannerlərin yerləşdirilməsi; 

 Macarıstan-Azərbaycan Gənclər Birliyi tərəfindən Szent İstvan ter 1,  

1051 ünvanında, Bazilika meydanında aksiya; 

 Katovitse şəhərindəki Azərbaycan icması tərəfindən Katovitse teatrının qarşısında 

aksiya; 

 Gürcüstan Azərbaycanlıları İnteqrasiya Mərkəzi tərəfindən Marneuli, Giorgi 

Mazniaşvili küçəsi 3 ünvanında anım mərasimi; 

 M.F.Axundov adına Azərbaycan Mədəniyyəti Muzeyi tərəfindən Tbilisi, Qorqasali 

küçəsi 19 ünvanında anım mərasimi; 

          23 oktyabr tarixində  

 İrs Gənclər Mərkəzi tərəfindən Tallinn şəhərinin Azadlıq meydanında, Vabaduse 

Valjak ünvanında aksiya; 

 "Svyax" ictimai təşkilatı tərəfindən Xarkov şəhəri, "Dostluq" Azərbaycan-Ukrayna 

Cəmiyyətinin ofisində dəyirmi masa; 

 Yuta Azərbaycan İcması tərəfindən 350 State St, Salt Lake City, UT 

84103,SLC, UT 84102-2855 ünvanında, şəhər mərkəzində, Kapitolun qarşısında 

aksiya; 

           24 oktyabr tarixində  

 Sidneydə yaşayan azərbaycanlılar tərəfindən Sidneyin mərkəzi Opera House və 

Brizbon şəhərində aksiya; 

 Avstraliya Azərbaycan Assosiasiyası tərəfindən Türk Evinin önündə Gəncə hadisələri 

ilə bağlı guşənin qarşısında anım mərasimi; 

 Azərbaycan Şotlandiya Alyansı tərəfindən Edinburqda aksiya; 

 Alman Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyəti tərəfindən Bielefeld Hbf-dən Kundgebund 

ünvanında aksiya; 

 Akdənizlilər Dərnəyinin Girnə şöbəsi, Azərbaycan Kipr Dostluq Cəmiyyəti tərəfindən 

Kombos meydanı-Atatürk heykəli qarşısında aksiya; 

 Şimali və Cənubi Amerika Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən San Fransisko, 

Embarcadro Plaza ünvanında aksiya; 

 Vankuverdə yaşayan azərbaycanlılar tərəfindən “Vancouver Public Library” önündə 

aksiya; 

25 oktyabr tarixində  

 Avstriya Azərbaycanlıları Birliyi, Azərbaycan Evi tərəfindən  Zalsburq Azərbaycan 

Evində anım mərasimi; 
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 Vətən cəmiyyəti tərəfindən Radhuspladz Kopenhagen bələdiyyəsinin qarşısında 

aksiya; 

 İsveç Azərbaycanlılar Birliyi tərəfindən T-Central - SAF Qarabağ məktəbində anım 

mərasimi və Gəncə hadisələrinə həsr edilmiş səssiz yürüş; 

 Londondakı Azərbaycan icması tərəfindən BB Baş Nazirinin (Boris Consonun) evinin 

qarşısında, 10 Downing Street ünvanında aksiya; 

 Lüksemburqdakı Azərbaycan icması tərəfindən Lüksemburq şəhər mərkəzi,  

Place d’Armes ünvanında aksiya; 

 Minnesotadakı Azərbaycan icması tərəfindən 350S 5th street Minneopolis,  

MN 55415 ünvanında aksiya; 

 Florida Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən Freedom Tower in Downtown 

Miami 600 Biscayne Blvd Miami, FL 33132 ünvanında aksiya; 

 “Azəri” İctimai Birliyi, Ahıska Türkləri cəmiyyəti, media Türkel tərəfindən Qırğızıstan 

Xalqı Assambleyasında, Puşkin küçəsi, 78 ünvanında dəyirmi masa; 

 Edmonton Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyəti tərəfindən Edmonton şəhər 

meydanında aksiya; 

26 oktyabr tarixində  

 Nyu-York Azərbaycan Assosiasiyası tərəfindən HTİ Aeroportunda D.Trampa dəstək 

kompaniyası zamanı Qarabağ plakatları ilə həmvətənlərimizin iştirakı; 

28 oktyabr tarixində  

 ABŞ Azərbaycan Qarabağ Atları Xilası Birliyi USACRA tərəfindən Hyuston 

meriyasının qarşısında, 901 BAGBY ST. Houston, TX 77002 ünvanında aksiya;  

 “Azəri” Yeni Zelandiya- Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti tərəfindən Kuba və  

190 Thorndon Quay Pipetiea küçələrindəki yaşayış binalarının üzərində  

“Qarabağ Azərbaycandır!” yazısı əks olunmuş plakatın asılması; 

 Niderlandda Azərbaycan Evi tərəfindən təşkil edilmiş Niderland Parlamentinin millət 

vəkili Martijn van Helvertle zoom görüş; 

 Moldova Azərbaycanlılarının Konqresi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 

Moldovadakı səfirliyinin binasında təşkil edilmiş anım mərasimi; 

29 oktyabr tarixində  

 Avstraliya Azərbaycan Assosiasiyası tərəfindən Sidneydəki Türk Evində təşkil edilmiş 

Türkiyə Cümhuriyyəti bayramı zamanı iştirakçıların Bərdə terroru haqda 

məlumatlandırılması; 

 İğdır Araz Doğa Sporları ve Kültür Kulübü Derneyi, İğdır-Azərbaycan Dil, Tarix və 

Kültür Birliyini Yaşatma və Dəstəkləmə Dərnəyi tərəfindən Ağrı dağı ətəyindəki 

Meteor çuxuru-Korhan yaylasında Azərbaycan bayrağının nümayişi; 

 İsveçrə Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurası, İsveçrə Azərbaycanlıları Mədəniyyət 

Mərkəzi tərəfindən Palais des ünvanında dinc aksiya; 

 “Azəri” İctimai Birliyi tərəfindən Puşkin küçəsi, 78 ünvanında anım mərasimi; 

 “Azərbaycanlılar Assosiasiyası” Respublika İctimai Birliyinin Kostanay vilayəti üzrə 

filialı-Birlik Azərbaycanlı icması tərəfindən Kostanay şəhəri, Kızıltaş, anım mərasimi; 

 İstanbuldakı Heydər Əliyev adına məktəb tərəfindən Qarabağ futbol komandamızın 

İstanbulda qaldığı Pullman otelinin qarşısında azarkeş dəstəyi aksiyası; 

30 oktyabr tarixində 
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 Azərbaycan İtaliya Gənclər Assosiasiyası tərəfindən Venesiya Santa Lucia dəmir yolu 

vağzalında aksiya; 

 Ege Kars Ardahan İğdır Kültür Yardımlaşma və Dayanışma Dərnəyi tərəfindən Çiyli 

Kasaplar meydanında mətbuat konfransı və ehsan; 

 İsveçrə Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən Marktjasse 67, 3011 Bern 

ünvanında mətbuat konfransı; 

 Sürixdəki Azərbaycan icması tərəfindən Sürix, Rathausbrücke ünvanında aksiya; 

 Taylandın Puket şəhərində fəaliyyət göstərən iş adamı Gündüz Qasımlı tərəfindən 

təşkil edilmiş anım mərasimi; 

 Macarıstan-Azərbaycan Gənclər Birliyi tərəfindən Budapeşt, Azadlıq meydanı 

ünvanında təşkil edilmiş anım mərasimi; 

 Azərbaycan Qadınlarına Dəstək Mərkəzi tərəfindən Ontario Provincial Parlament 

ünvanında aksiya; 

31 oktyabr tarixində 

 İstanbul Azərbaycan Kültür Evi tərəfindən “Kadıköy  İskere” meydanı  

“Qarabağ Azərbaycandır!” adlı mətbuat üçün brifinq; 

 Şotlandiyadakı Azərbaycan icması tərəfindən “St.Nicholas Aberdeen” ünvanında 

aksiya; 

 Azərbaycan Dostları Birliyi tərəfindən Hans Valdmanın heykəlinin qarşısında anım 

mərasimi; 

 Stokholmdakı Azərbaycan icması tərəfindən avtoyürüş; 

 Avstraliyada yaşayan azərbaycanlılar tərəfindən “Auburn end of station road next to 

M4” ünvanında aksiya; 

1 noyabr tarixində 

 Azaflı Sosial Yardım və Kültür Dərnəyi tərəfindən Ordu Universiteti - Lukoyl Petrol 

önündə mətbuat konfrans və avtoyürüş; 

 Böyük Britaniyadakı Azərbaycan icması tərəfindən London, Eye Pier ünvanında 

aksiya; 

 “CAN” Azərbaycan-Norveç təşkilatı tərəfindən Osloda Parlament binasının 

(Stortinget) qarşısında aksiya; 

 Azərbaycan-Kipr Dostluq Cəmiyyəti tərəfindən Lefkoşa Girne qapısı ünvanında 

aksiya; 

 Kvebek (Quebec) Azərbaycanlıları Assosiasiyası tərəfindən “Dorchester Square” 

ünvanında aksiya; 

 Şimali Kaliforniya Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən “Azərbaycan Səsinin 

Mediada Duyulması” adlı yürüş; 

 Hamburqdakı Azərbaycan icması tərəfindən anım mərasimi; 

 Alberta Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyəti Globe and Mail binası - Calgary Press 

binası qarşısında aksiya; 

2 noyabr tarixində 

 Vətənini Sevənlər Federasiyası tərəfindən İğdır, Əlican sərhəd keçid məntəqəsində 

avtoyürüş, mətbuat konfransı; 

 “Azeri” Yeni Zelandiya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti tərəfindən Gəncə, Bərdə terror 

qurbanlarına həsr olunmuş anım mərasimi; 
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3 noyabr tarixində  

 Ankara Musiqi və İncəsənət Universiteti tərəfindən “Tək millət iki dövlət, iki dövlət tək 

ürək” adlı Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərindən ibarət konsert proqramı; 

 İordaniyadakı Azərbaycan diasporu tərəfindən Əmman şəhərində Gəncə, Bərdə 

terroru qurbanlarının anım mərasimi; 

4 noyabr tarixində Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Mərkəzi tərəfindən “Hosui” ibtidai 

məktəbində Azərbaycan həqiqətlərinə dair mühazirə; 

6 noyabr tarixində 

 İsraildə yaşayan azərbaycanlılar tərəfindən Qüdsdə “Prezident meşəsi”  

“Xocalı 613 bağı” ünvanında anım mərasimi; 

 Turindəki azərbaycanlı tələbələr tərəfindən Bayraq günü, Bərdə və Gəncə terroruna 

həsr olunmuş fləşmob; 

 Amerika Orta Qərb Ştatları üzrə Azərbaycan Mərkəzi tərəfindən “Christian Church of 

Arlington Heights” ünvanında anım mərasimi; 

7 noyabr tarixində Azaflı Sosial Yardım və Kültür Dərnəyi tərəfindən (ANITKABİR) 

Tandoğan girişində M.Ə.Rəsulzadənin məzarını ziyarət, Heydər Əliyev parkında anım 

mərasimi; 

 Azər-Türk Gənclər təşkilatı, Finlandiyada təhsil alan tələbələr tərəfindən Helsinki, 

Mərkəzi dəmir yol vağzalı ünvanında dinc aksiya; 

 İtaliya – Azərbaycan Birliyi tərəfindən bayraq gününə həsr olunmuş aksiya; 

 İspaniyadakı Azərbaycan Evi tərəfindən aksiya; 

 Ştutqartdakı azərbaycanlı gənclər və Ştutqartdakı Fəxri Konsulluq tərəfindən şəhərin 

mərkəzində fləşmob; 

 Pizadakı azərbaycanlı tələbələr tərəfindən Bayraq günü, Bərdə və Gəncə terroruna 

həsr olunmuş fləşmob; 

 Azər-Türk Gənclər təşkilatı, Finlandiyada təhsil alan tələbələr tərəfindən Helsinkidə 

Parlamentin qarşısında Bayraq gününə həsr edilmiş tədbir və avtoyürüş; 

 Azərbaycan Nyu-York Assosiasiyası tərəfindən Sultan Eyyub məscidində ehsan; 

8 noyabr tarixində  

 Gənc Azərbaycanlılar Dərnəyi, Azərbaycan Gənclərinin İstanbul Hərəkatı tərəfindən 

İstanbul Bəyazit meydanında aksiya; 

 Avstraliya - Azərbaycan - Türk Dostluq Birliyi tərəfindən anım mərasimi; 

 Münhen Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzi, Münhendə yaşayan azərbaycanlılar 

tərəfindən avtoyürüş; 

 Nürnberqdə yaşayan həmvətənlərimiz tərəfindən avtoyürüş; 

 Azer Der cəmiyyəti, Vyanadakı Azərbaycan və türk icması tərəfindən anım mərasimi; 

 Polşa Azərbaycanlıları Şurası, Azərbaycan Evi, Varşava azərbaycanlıları icması 

tərəfindən avtoyürüş və atəşfəşanlıq; 

 Vrotslav şəhər azərbaycanlıları icması tərəfindən avtoyürüş; 

 Krakov şəhər azərbaycanlıları icması tərəfindən avtoyürüş; 

 “Nyu-England” Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən Harvard meydanı, şəhid 

ailələrinə dəstək məqsədi ilə yarmarka təşkili, Şuşanın azad edilməsi münasibəti ilə 

“Yallı” rəqsinin ifası; 
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 Virciniya Azərbaycan İcması tərəfindən “Baku Delicious” restoranında Bayraq günü 

və Şuşanın azad edilməsi münasibəti ilə tədbir; 

 Hyuston Azərbaycan Evi, Qarabağ Atları Xilası Birliyi tərəfindən avtoyürüş; 

 Bruklin azərbaycanlıları tərəfindən Şuşanın azad edilməsi münasibəti ilə Bruklinin 

mərkəzində Qarabağ mahnılarının sədası altında rəqs, “Shusha is Azerbaijan” yazısı 

əks olunmuş led ekranlı maşının şəhər boyu yürüşü; 

 Karolina Azərbaycan İcması tərəfindən Şuşanın azad edilməsi münasibəti ilə 

avtoyürüş; 

 Alman Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti, Hannoverdəki Azərbaycan icması tərəfindən 

avtoyürüş; 

 SAF İsveç Azərbaycan Birliyi və Stokholmda yaşayan azərbaycanlılar tərəfindən 

“Hagaparken” bölgəsində Şuşanın azad edilməsi münasibəti ilə tədbir; 

9 noyabr tarixində 

 İordaniyadakı Azərbaycan diasporu tərəfindən Əmman şəhərindəki Royal Hotelin 

Azərbaycan bayrağı rəngində işıqlandırılması; 

 İordaniyadakı Azərbaycan diasporu tərəfindən Əmman şəhərində Heydər Əliyev 

adına meydanda “Qələbə” bayramı; 

 Macarıstan - Azərbaycan Gənclər Birliyi tərəfindən Azərbaycan Evi, “Bayrağımız 

tariximizdir” “Qarabağ Azərbaycandır!” adlı tədbirlərin təşkili; 

 Amerika Orta Qərb Ştatları üzrə Azərbaycan Mərkəzi tərəfindən “Daley Center”də 

“Azərbaycan bayrağının dalğalandırılması” adlı tədbir; 

 Kanada Azərbaycanlıları Şəbəkəsi, Ottavada yaşayan azərbaycanlılar icması 

tərəfindən “Parliament Hill”- “Human Rights Monument” istiqamətində yürüş;  

 Varşavadakı Azərbaycan Evi tərəfindən Bayraq günü münasibəti ilə və “Qarabağ 

Azərbaycandır!” adlı tədbir; 

 Estoniyanın Tallinn şəhərindəki Azərbaycan Evi tərəfindən Şuşanın azad edilməsi və 

qələbə münasibətilə tədbir; 

10 noyabr tarixində  

 Monteneqro-Azərbaycan Mədəniyyət və İqtisadiyyat Mərkəzi tərəfindən Qələbə 

yürüşü və “Bayraq Günü” münasibəti ilə tədbir; 

 “Bakı” Alman-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti tərəfindən Hannoverin mərkəzində 

Qələbə günü münasibəti ilə ahıllara gül dəstələrinin paylanması və işğaldan azad 

edilmiş bölgələrimiz haqda məlumat verilməsi. 

 Komitə tərəfindən diasporun fəaliyyəti ilə bağlı müvafiq təbliğat işləri aparılmışdır. 

Cari ilin 27 sentyabr - 10 noyabr tarixlərində diasporun həyata keçirdiyi tədbirlər (aksiyalar, 

dəyirmi masalar və s.), xaricdə yayımlanan məqalələr ilə bağlı 361 xəbər hazırlanaraq 

Komitənin rəsmi saytında və sosial şəbəkə səhifələrində 

(https://www.facebook.com/AzDiaspora, https://twitter.com/DiasporaAz, 

https://www.instagram.com/diasporaaz) paylaşılmışdır. Eyni zamanda, bütün xəbərlər 

Komitənin teleqram kanalında (https://t.me/AzerbaijaniDiaspora) da operativ olaraq 

yayımlanmışdır. Sözügedən materiallar 6752 media mənbəyində yayımlanmışdır. 

 27 sentyabr - 10 noyabr tarixlərində dünyanın 60 ölkəsindən minlərlə 

azərbaycanlının qatıldığı 300-dən çox videokonfrans təşkil olunmuşdur: 

 

https://www.facebook.com/AzDiaspora
https://twitter.com/DiasporaAz
https://www.instagram.com/diasporaaz
https://t.me/AzerbaijaniDiaspora
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- Ümumilikdə, Komitə və diaspor nümayəndələri tərəfindən ölkəmizlə bağlı həqiqətləri 

əks etdirən 355 məqalə hazırlanaraq 43 ölkənin müxtəlif qəzet və saytlarında 26 dildə 

ictimaiyyətə təqdim edilmişdir. Sözügedən məqalələr nüfuzlu xəbər saytlarında 

yayımlanmışdır:  

-  
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KOMİTƏ, AZƏRBAYCAN DİASPORU VƏ  

ÖLKƏMİZDƏKİ MİLLİ İCMALAR TƏRƏFİNDƏN XARİCİ KİV-DƏ  

FƏALİYYƏT 

 

 
 

 ÜMUMİLİKDƏ: 43 ölkədə 26 dildə 355 məqalə 
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- Bütün bunlarla yanaşı, Dövlət Komitəsinin əməkdaşlıq etdiyi jurnalist və ziyalılardan 

ibarət qrup üzvləri tərəfindən ölkəmizlə yanaşı, həmçinin Fransa, İtaliya, İngiltərə, Belçika, 

Moldova, Rusiya, Ukrayna, Türkiyə, Misir, Qırğızıstan, İraq, Kipr və Kosovo kimi dünyanın 

sayılıb-seçilən 14 ölkəsinin müxtəlif KİV-lərində 38 məqalə dərc edilmişdir. 

 Komitə tərəfindən Azərbaycan həqiqətlərini əks etdirən 55-dən çox qısa video 

hazırlanaraq sosial şəbəkə üzərindən yayımlanmışdır. 

 Həmvətənlərimiz Paris, Nant, Lion, Hannover, Tuluz, Montoban, Rotterdam, Utrext, 

Varşava, Haaqa, Cenevrə, Toronto, Monreal-Kvebek, Viktoriya, Sidney, Okland, Nyu-York, 

Boston, Vaşinqton, Dallas, Çikaqo, Ohayo, Hyuston, Texas, Mayami, Yuta, Velinqton, 

şəhərlərində küçələrdə, dayanacaqlarda və ümumilikdə insanların daha çox olduğu yerlərdə 

ingilis, fransız, türk, alman, latış, ivrit, rus və.s kimi dillərdə hazırlanmış, müxtəlif tərtibatlı 

100 ədədə yaxın şüar, ("Dağlıq Qarabağda erməni təcavüzünə son!", "Qarabağ 

Azərbaycandır!", "İşğal olunmuş əraziləri azad edin!", “Azərbaycan ədalət tələb edir!” və 

“Ermənistanın təcavüzünü dayandırın” və s. kimi yazılarla) afişa və posterlər yerləşdirmiş, 

nümayiş etdirmişdirlər. 
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Ermənistanın mülki əhaliyə qarşı törətdiyi beynəlxalq cinayəti əks etdirən görüntülərin 

avtomobillər üzərində elektron lövhələrdə yayımlanması məqsədi ilə animasiya və 

videoçarxlar hazırlanmışdır. Beləliklə, üzərində ölkəmizin ədalətli mövqeyini ifadə edən 

şüarlar olan avtomobillərin Boston, Vaşinqton, Nyu-York, Çikaqo, Stokholm, Berlin, Ontario, 

Ottava, Toronto, Monreal-Kvebek, London, Riqa, Sidney, Brisben kimi müxtəlif şəhərlərdə 

hərəkəti təmin edilmiş, ayrı-ayrı ölkələrdə reklam lövhələrində “KarabakhisAzerbaijan!” 

şüarları işıqlandırılmışdır. 
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Vətən müharibəsi dövründə Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondu Qarabağ 

həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, eləcə də bu işdə Azərbaycan diasporuna 

dəstək göstərilməsi istiqamətində fəaliyyətini davam etdirmişdir. Fondun rəsmi internet 

saytında və sosial şəbəkə səhifələrində müvafiq təbliğat işləri aparılmış, eləcə də 

həqiqətlərin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması məqsədi ilə bir sıra tədbirlərə müvafiq 

dəstək göstərilmişdir. İşğalçı Ermənistan ordusu tərəfindən ölkəmizə qarşı 27 sentyabr 

2020-ci il tarixində başlamış davamlı hərbi təxribatlardan sonra Fondun dəstəyi ilə aşağıdakı 

tədbirlər həyata keçirilmişdir: 

2020-ci il 29 sentyabr tarixində macar mətbuatında  Macarıstanda Azərbaycan 

Gənclər Birliyi adından bəyanat dərc edilməsi təmin edilmişdir. İnformasiya blokadasının 

aradan qaldırılması və Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması 

məqsədilə müxtəlif macar KİV-lərində dəstək məqsədi ilə ədalətli mövqeyimizi əks etdirən 

məqalələr dərc edilmişdir. 

2020-ci il 2 oktyabr tarixdə Macar-Turan Fondunda Qarabağın Azərbaycana tarixi 

bağlılığını əks etdirən elmi məqalə çap edilmişdir. Macarıstandakı müxtəlif dövlət 

qurumlarına real vəziyyəti əks etdirən ümumi məktubların göndərilməsi təmin edilmişdir. 

Link:http://kurultaj.hu/2020/10/karabah-hegyvidek-fellangoltak-a-harcok-az-

azerbajdzsantol-elszakitott-regio-hataran/ 

2020-ci il 6 oktyabr tarixdə Litva Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatı Litva 

Respublikasının Prezidentinə, Xarici İşlər nazirinə, Litva Seyminin spikerinə bəyanat 

ünvanlamışdır. Litva Respublikası rəsmi olaraq Azərbaycan və Ermənistan arasında baş 

verən hərbi əməliyyatlarla bağlı mövqe bildirməməsinə baxmayaraq, tələbələrin müraciətləri 

Litva Parlament üzvləri tərəfindən cavablandırılmışdır. Litva mediasının isə münaqişəyə 

qərəzli mövqe nümayiş etdirməsinə baxmayaraq azərbaycanlı tələbə və gənclərin fikirlərinin 

Lietuvos Rytas, LRT kimi aparıcı mətbuat orqanlarında dərc edilməsi təmin edilmişdir. 

2020-ci il 12 oktyabr tarixdə Almaniyanın Detmold şəhərində yaşayan azərbaycanlı 

bəstəkar Xədicə Zeynalovanın rəhbərlik etdiyi “Səs körpüsü” ansamblının ifasında dahi 

bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin “Koroğlu” uvertürası səsləndirilmiş və şanlı Azərbaycan 

Ordusuna həsr olunmuş yeni videoçarx hazırlanmışdır. 

2020-ci il 16 oktyabr tarixdə Azərbaycan Estoniya Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri 

Niyazi Hacıyev Estoniyanın aparıcı mətbuat orqanlarından biri Postimees-ə dəvət edilərək 

erməni icmasının rəhbəri Armen Andranikyanla canlı debatda iştirak etmiş və kifayət qədər 

üstün bir formada düşmənin təcavüzkar və terror siyasətini eston cəmiyyətinə çatdırmışdır. 

2020-ci il 17 oktyabr tarixdə şanlı Azərbaycan Ordusunun tarixi zəfərlərinə həsr 

olunmuş növbəti videoçarx hazırlanmışdır. Avstriyada yaşayan musiqiçi Abuzər Manafzadə, 

Azərbaycanın əməkdar artisti, Türkiyədə yaşayan İslam Manafov və Turan Manafzadənlərin 

ifasında “Əsgər marşı” səsləndirilmişdir. Hazırlanan videoçarxlar Fondun sosial şəbəkə 

hesablarında yayımlanmışdır. 

2020-ci il 21 oktyabr tarixində Azərbaycan diaspor üzvlərinin iştirakı ilə “Murovun o 

üzü bizim Vətəndir” videoçarxı hazırlanmışdır. Türkiyə, Gürcüstan, Fransa, Ukrayna, 

Almaniyada yaşayan azərbaycanlı gənclər tərəfindən vətənpərvərlik ruhunda şeirlər 

səsləndirilmişdir.  

http://kurultaj.hu/2020/10/karabah-hegyvidek-fellangoltak-a-harcok-az-azerbajdzsantol-elszakitott-regio-hataran/
http://kurultaj.hu/2020/10/karabah-hegyvidek-fellangoltak-a-harcok-az-azerbajdzsantol-elszakitott-regio-hataran/
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2020-ci il 3 noyabr tarixində Azərbaycan diaspor üzvlərinin iştirakı ilə  

“Qarabağ Azərbaycandır!” videoçarxı hazırlanmışdır. İsveçrə, Finlandiya, İtaliya, İspaniya 

və ABŞ-da yaşayan azərbaycanlılar tərəfindən şeirlər səsləndirilmişdir. 

2020-ci il 9 noyabr tarixində Estoniyada Azərbaycan Evində Azərbaycan Dövlət 

Bayrağı Günü və Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad olunması münasibəti ilə tədbir təşkil 

edilmişdir. Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Estoniyadakı Səfiri Murad Nəcəfbəyli, 

Türkiyənin Estoniyadakı Səfiri İnam Özyıldız, və Azərbaycan və Türkiyə Cümhuriyyətinin 

Estoniyadakı səfirliklərinin əməkdaşları, Estoniyanın siyasi və ictimai xadimləri, qeyri-

hökumət təşkilatlarının üzvləri, digər milli azlıqların nümayəndələri, Estoniyada yaşayan 

həmvətənlərimiz və təhsil alan tələbələrimiz iştirak etmişdirlər.  

2020-ci il 9 noyabr tarixində Macarıstanın Budapeşt şəhərində fəaliyyət göstərən 

Azərbaycan Evində Şuşa şəhərinin, eləcə də digər şəhər və kəndlərimizin işğaldan azad 

edilməsi ilə əlaqədar görüş keçirilmişdir. Görüşdə yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının üzvləri, 

müxtəlif icmaların nümayəndələri, Macarıstanda yaşayan həmvətənlərimiz və bu ölkədə 

təhsil alan azərbaycanlı gənclər iştirak etmişdirlər.  

Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun dəstəyi ilə Almaniyanın Boxum 

Ruhr Universitetinin professoru, hüquq elmləri doktoru Hans-Yoaxim Hayntsenin müəllifi 

olduğu "BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan və Azərbaycan arasında münaqişə ilə 

bağlı 1993-cü il qətnamələri və beynəlxalq qurumların digər hüquqi sənədlərinə dair “Hüquqi 

Rəy. Humanitar ölçü” adlı kitab nəşr olunmuşdur. Berlində Azərbaycan Evində təqdimatı 

keçirilən kitabın Bundestaq üzvlərinə, rəsmi qurumlar və kitabxanalara paylanılacağı 

bildirilmişdir.  

       10 noyabr 2020-ci il tarixində Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında şanlı Azərbaycan 

Ordusunun işğal altında olan tarixi torpaqlarımızı azad etməsi və Azərbaycan xalqına qələbə 

sevinci yaşatması münasibəti ilə "Ali Baş Komandanım" video çarxı hazırlanmışdır.  

Link: https://fb.watch/25VApEEyTJ/  
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2.10. XARİCDƏ YAŞAYAN AZƏRBAYCANLILARIN 

ZƏFƏR, BİRLİK VƏ HƏMRƏYLİK NÜMAYİŞİ 

 

İkinci Qarabağ müharibəsi - Vətən müharibəsinin 10 noyabr Bəyyannaməsi ilə 

Zəfərlə bitməsindən sonrakı dövrdə, noyabr-dekabr ayları ərzində xaricdə yaşayan 

azərbaycanlılar dövlətimizə və ordumuza dəstək məqsədilə müvafiq fəaliyyətlərini 

davam etdirmişlər. Prezident İlham Əliyevin "Azərbaycan Respublikasında Zəfər Gününün 

təsis edilməsi haqqında" və “Azərbaycan Respublikasında Anım Gününün təsis edilməsi 

haqqında” sərəncamlarına əsasən Azərbaycan diasporu məlumatlandırılmış və bununla 

əlaqədar digər addımlar atılmışdır. O cümlədən, bütünlükdə soydaşlarımızın və 

həmvətənlərimizin bayramı sayılan “31 dekabr - Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi 

günü” münasibətilə silsilə tədbirlər reallaşdırılıb. Bu istiqamətdə ümumilikdə 83 tədbir 

həyata keçirilib. 

Dekabr ayında Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən “Dünya 

azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü” ərəfəsində Azərbaycan diasporunun fəaliyyətinə 

mühüm töhfələr verən bir qrup şəxs “Diaspor fəaliyyətində xidmətə görə” medal, 

habelə Fəxri fərman və Təşəkkürnamə ilə təltif olunmuşdur. Həmin şəxslər 

Azərbaycan Respublikası ilə əlaqələrinin möhkəmləndirilməsində, beynəlxalq aləmdə 

ölkəmiz ilə bağlı obyektiv informasiyanın yayılmasında göstərdikləri xidmətlərə, eləcə 

də Azərbaycan dilinin və mədəniyyətinin xaricdə təbliğinə, Azərbaycan 

Respublikasının ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələrinin inkişafındakı xidmətlərinə görə 

mükafatlandırılıblar. 

8 noyabr tarixində Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi dünya 

azərbaycanlılarının iştirakı ilə Qarabağın incisi, qədim mədəniyyət mərkəzimiz Şuşa 

şəhərinin işğaldan azad olunması ilə bağlı virtual görüş keçirib. Xaricdəki Azərbaycan 

Evlərinin, Koordinasiya Şuralarının, Qarabağ məktəblərinin təmsilçiləri, diaspor 

üzvləri əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham  

Əliyevin Şuşa şəhərinin işğaldan azad edilməsi münasibətilə tarixi çıxışına yenidən 

birlikdə tamaşa ediblər. Daha sonra öz sevinclərini, təbriklərini bölüşüblər.  

 Xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan Evləri və Azərbaycanlıların 

Koordinasiya Şuraları Qarabağ Zəfərimiz, Şuşa şəhərinin işğaldan azad edilməsi 

münasibətilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə çoxsaylı təbriklər 

ünvanlayıb. 

9 noyabr tarixində Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi Dövlət Bayrağı Günü ilə 

əlaqədar dünya azərbaycanlılarının iştirakı ilə “Bir olaq, Qarabağa dəstək olaq!” adlı 

virtual görüş təşkil edib. 49 ölkədən 100-dən çox həmvətənlərimiz qatıldığı görüş 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb, ardınca 

şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.  

10 noyabr tarixində Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi Ali Baş Komandan İlham 

Əliyevin rəhbərliyi altında müzəffər Azərbaycan ordusunun uğurlu əməliyyatları və 

qəhrəmanlığı ilə torpaqlarımızı işğaldan  azad etməsi münasibətilə dünya 

azərbaycanlılarına təbrik ünvanlayıb.  

 "Bakı" Alman-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə 30 ilə yaxındır 

davam edən Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində Azərbaycanın 
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tarixi zəfər münasibətilə aksiya keçirilib və yerli ictimaiyyət məlumatlandırılıb. 

Hannover şəhərinin mərkəzində baş tutan aksiyada həmvətənlərimiz alman ahıllara 

gül dəstələri hədiyyə edərək Azərbaycanın şanlı qələbəsi haqqında məlumat veriblər.  

 Monteneqronun paytaxtı Podqoritsa şəhərində və Herseq Novidə Azərbaycanın 

Qarabağda qazandığı böyük zəfər münasibətilə yürüş və avtoyürüş təşkil olunub. 

Yürüşdə Monteneqroda yaşayan Azərbaycan diasporunun nümayəndələri, o 

cümlədən Azərbaycan Respublikasının Monteneqrodakı diplomatik nümayəndəliyinin 

əməkdaşları, Azərbaycan-Monteneqro İqtisadi və Mədəni Əlaqələr Mərkəzinin üzvləri 

iştirak ediblər. 

 Varşava şəhərində Polşa Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasının və 

Polşadakı azərbaycanlı icmanın təşəbbüsü ilə “Qarabağ Azərbaycandır!” şüarı altında 

avtoyürüş keçirilib. Avtoyürüşə Varşava şəhərində yaşayan azərbaycanlılarla  yanaşı 

Krakov, Qdansk və Lublin şəhərində yaşayan həmvətənlərimiz, eləcə də Ukrayna 

icmasının nümayəndələri də qoşulublar. 

 Fransanın Nant şəhərində yaşayan həmvətənlərimiz Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti, müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qət iyyəti və 

şanlı ordumuzun şücaəti nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad 

edilməsi münasibətilə avtoyürüş təşkil ediblər. Yürüşdə onlarla azərbaycanlı iştirak 

etmiş, üzərində Azərbaycan və Türkiyə bayraqları olan avtomobil karvanı şəhərin 

küçələrini dolaşıb. 

11 noyabr tarixində Azərbaycanın Küveyt Dövlətindəki “Vətənsevər” diaspor 

təşkilatının sədri Könül Hacızadənin təşəbbüsü ilə Əl-Küveyt şəhərində Azərbaycan 

torpaqlarının erməni işğalından azad edilməsi münasibətilə izdihamlı avtoyürüş 

keçirilib. 

 Qətərdəki Azərbaycan diasporu Doha şəhərində avtoyürüş təşkil edib.  

 Şərqi Avropa Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasının təşkilatçılığı ilə videogörüş 

keçirilib. Görüş iştirakçıları Qarabağda rəşadətli ordumuzun şücaəti, Azərbaycan 

Prezidenti, müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qətiyyəti ilə əldə olunmuş möhtəşəm 

qələbə münasibətilə biri-birilərini təbrik edib, yeni fəaliyyət mexanizmlərini müzakirə ediblər. 

14 noyabr tarixində Skandinaviya Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasının 

Finlandiya üzrə əlaqələndiricisi, Azər-Türk Gənclər Təşkilatının sədri Ülviyyə Cabbarovanın 

təşəbbüsü ilə Helsinki şəhərində Azərbaycanın şanlı qələbəsinə həsr olunmuş “Qarabağ 

Azərbaycandır!” adlı tədbir keçirilib.  

 Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində yaşayan həmvətənlərimiz Azərbaycanın 

mədəniyyət paytaxtı, qədim Şuşa şəhərinin işğaldan azad olunması və 30 ilə yaxın 

davam edən Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində ölkəmizin  

tarixi qələbəsi münasibətilə silsilə tədbirlər keçirib. 

 Amerika-Azərbaycan Mədəniyyət Alyansı və Hyuston Azərbaycan məktəbinin 

təşkilatçılığı ilə müharibədən zərər çəkmiş mülki insanlara dəstək üçün xeyriyyə 

tədbiri keçirilib. Tədbirdə Hyuston azərbaycanlıları ilə yanaşı, amerikalılar, türk lər, 

türkmənlər, yəhudilər və bosniyalılar da iştirak ediblər.  

15 noyabr tarixində Böyük Britaniya Krallığında və İslandiyada yaşayan 

həmvətənlərimiz Britaniya-Azərbaycan Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə Qarabağda tarixi 

qələbəmiz və bundan sonra diasporun qarşısında duran vəzifələrlə bağlı virtual görüş 
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təşkil edilib. Görüşdə Britaniya Azərbaycanlıları Assosiasiyasının, Azərbaycan -

Şotlandiya Assosiasiyasının, “Buta” Azərbaycan-Şotlandiya İctimai Birliyinin, “Azəri” 

İslandiya-Azərbaycan Cəmiyyətinin və London Azərbaycan Evinin təmsilçiləri, 

Birləşmiş Krallıqda və İslandiyada yaşayan həmvətənlərimiz iştirak ediblər. 

 Münhen Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Səttar Kərimovun 

təşəbbüsü və Münhendə yaşayan azərbaycanlıların iştirakı ilə Qarabağdakı tarixi 

qələbəmiz münasibətilə Münhen şəhərinin mərkəzi küçələrində avtoyürüş keçirilib. 

Üzərində üçrəngli Azərbaycan bayrağı olan avtomobillərdə hərəkət edən 

həmvətənlərimiz 30 illik işğala son qoyulmasını, qısa vaxtda qazandığımız zəfəri 

qürurla qeyd ediblər.  

  6 noyabr tarixində Norveçin paytaxtı Osloda fəaliyyət göstərən Nizami 

Gəncəvi adına həftəsonu məktəbinin təşkilatçılığı ilə müstəqil Azərbaycan  dövlətinin 

böyük qələbəsinə həsr olunmuş "Biz Qalibik!" adlı tədbir keçirilib.  

  17-18 noyabr tarixində 44 günlük Vətən Müharibəsindəki tarixi qələbədən 

sonra Azərbaycan diasporunun gələcək fəaliyyət istiqamətlərinin və qarşıda duran 

vəzifələrin virtual müzakirələri davam etdirilib. Bu məqsədlə müxtəlif ölkələrdə 

yaşayan həmvətənlərimiz və diaspor rəhbərlərinin iştirakı ilə videogörüşlər keçirilib.  

Növbəti belə görüşlər 11 noyabr 2020-ci il tarixdə İsveç, Niderland-Belçika, 12 noyabr 

2020-ci il tarixdə İsveçrə, İtaliya, 13 noyabr 2020-ci il tarixdə İspaniya, 16 noyabr 

2020-ci il tarixdə Polşa, 17 noyabr 2020-ci il tarixdə Almaniya, 18 noyabr 2020-ci il 

tarixdə isə İsraildə yaşayan azərbaycanlıların iştirakı ilə keçirilib.  

  19 noyabr tarixində Ukrayna Azərbaycanlıları Radasının təşəbbüsü ilə 

Qarabağ zəfəri və bundan sonra Azərbaycan diasporunun qarşısında duran 

vəzifələrlə bağlı videogörüş keçirilib.  

20 noyabr tarixində İsraildə yaşayan həmvətənlərimizin təşəbbüsü ilə Hayfa 

şəhərinin bələdiyyə binasının önündə Azərbaycanın qələbəsi münasibəti ilə icazəli 

aksiya keçirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himninin səsləndirilməsi ilə 

başlayan aksiyada “Yaşasın Azərbaycan!”, “Yaşasın Azərbaycanın müzəffər ordusu!”, 

“Yaşasın Ali Baş Komandan!” kimi şüarlar səsləndirilib.  

 Ukraynada yeni fəaliyyətə başlayan “İrəli” analitik-informasiya platforması 

Azərbaycanın qazandığı şanlı zəfər münasibətilə Kiyev şəhərinin mərkəzi 

küçələrindən birində “Qarabağ Azərbaycandır!” bilbordu yerləşdirilib.   

21 noyabr tarixində Fransanın "RT France" telekanalının xəbərlər 

proqramında bu ölkədə yaşayan azərbaycanlı hüquqşünas Zaur Sadıqbəyli erməni 

əsilli vəkil Filip Kalfayanla debata çıxmışdır. Aparıcı Stefani de Murun qərəzli 

münasibətinə və professional jurnalistika prinsiplərini kobudcasına pozmasına 

baxmayaraq, həmvətənlərimiz Azərbaycanın haqlı və ədalətli mövqeyini 

tamaşaçıların nəzərinə çatdıra bilib. 

22 noyabr tarixində Alman-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə 

Almaniyanın Düsseldorf şəhərində Simali Reyn Vestifaliya parlamentinin binası 

qarşısında Azərbaycan ordusunun tarixi qələbəsi münasibəti ilə  Ali Baş Komandan 

İlham Əliyevə və müzəffər ordumuza dəstək aksiyası keçirilib.  
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23 noyabrın tarixində Belçikada yaşayan azərbaycanlı icması Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyünün tanınması və işğalçını dəstəkləyən addımların atılmaması ilə bağlı 

Belçika Parlamenti və Avropanın bir sıra beynəlxalq qurumlarına müraciət edib.  

 Fransada fəaliyyət göstərən "Alim" elmi assosiasiyasıvə Böyük Britaniyada 

yaşayan azərbaycanlı icması İkinci Qarabağ müharibəsində ermənilərə əsir düşən 

hərbçilərimizlə əlaqədar Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə (BQXK) müraciətlər 

göndərib. 

 ABŞ-ın Minnisota ştatının Bluminqton şəhərində Azərbaycan həqiqətlərinə dair 

şüarların əks olunduğu lövhələr quraşdırılmışdır.  Lövhələrdə Azərbaycan xəritəsi 

təqdim olunub. Xəritənin bir tərəfində Qarabağ atı, digər tərəfində isə "Xarı bülbül" 

çiçəyinin şəkilləri əks olunub. Xəritənin yuxarı hissəsində "Qarabağda Ədalət - 

Azərbaycanda Sülhdür" şüarı, aşağı hissəsində isə "Qaçqınlarımız evlərinə 

qayıdırlar" sözləri yazılıb. 

 Azərbaycan Dağ Yəhudiləri Dini İcması işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda 

ermənilərin törətdikləri vandallıq və ekoloji terror aktları ilə əlaqədar beynəlxalq 

təşkilatlara müraciət edib. 

  24 noyabr tarixində Niderlandın nüfuzlu “ND” qəzetində Azərbaycan 

reallığından bəhs edən məqalə dərc edilmişdir. Avropa Azərbaycanlıları Media 

Qrupunun rəhbəri Emil Əliyevin verdiyi məlumata görə, qəzet bu addımı 

Niderlanddakı azərbaycanlı icmasının nəşrin ermənipərəst mövqe sərgiləməsinə 

kəskin etirazından sonra atıb. 

  25 noyabr tarixində Fransada yaşayan azərbaycanlı icması torpaqlarını 

erməni işğalından azad edən və ərazi bütövlüyünü təmin edən ölkəmizin haqlı 

mövqeyi və erməni təxribatları ilə əlaqədar Fransa senatının üzvlərinə müraciət edib.  

 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin və “Timberwolf Phoenix” media şirkətinin 

təşkilatçılığı ilə “Ərazi bütövlüyü beynəlxalq hüququn bir hissəsi kimi: Azərbaycan 

nümunəsi” mövzusunda videokonfrans təşkil olunub. Dövlət Komitəsinin rəsmi 

əməkdaşlarının, “Timberwolf Phoenix” media şirkətinin prezidenti Ben Minik və vitse-

prezidenti İrina Tsukermanın iştirak etdiyi videokonfransda müxtəlif ölkələrdə yaşayan 

40-a yaxın jurnalist, siyasi ekspertlər və digər şəxslər iştirak edib.  

26 noyabr tarixində Böyük Britaniyada yaşayan azərbaycanlı icması 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınması və işğalçını dəstəkləyən addımların 

atılmaması ilə bağlı Derbi Şəhər Şurasına müraciət edib.  

 Derbi Şəhər Şurasının baş icraçı direktoru Paul Simpsona ünvanlanan 

müraciətdə qeyd edilib ki, Dağlıq Qarabağın müstəqil bir dövlət kimi tanınması ilə 

bağlı təklif yalan və ermənipərəst təbliğatdan ibarətdir.  

27 noyabr tarixində Avstriya-Azərbaycan Mədəniyyət və İş Adamları 

Dərnəyinin (AZER-DER) təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın dahi bəstəkarı Üzeyir 

Hacıbəyovun Vyana şəhərindəki abidəsi ziyarət edilib. Dərnəyin rəhbəri Yardım 

Günəş bildirmişdir ki, indi Ü.Hacıbəyovun ruhu şaddır, çünki müzəffər Azərbaycan 

ordusu müqəddəs Şuşa şəhərini böyük qəhrəmanlıqla işğaldan azad edib.  

28 noyabr tarixində Böyük Britaniyanın Southampton şəhərində "Qarabağ 

Azərbaycandır!" şüarının əks olunduğu bilbord quraşdırılmışdır. London şəhərində 

yaşayan həmyerlimiz, “Baku-eto” onlayn jurnalının təsisçisi Kənan Rzayevin 
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təşəbbüsü ilə noyabrın 16-dan quraşdırılan bilbordda "Xarı bülbül" təsvir olunub, 

BMT-nin 822, 853, 874, 884 saylı qətnamələri göstərilib.  

29 noyabr tarixində İsveçrənin “Le Temps” qəzeti Qarabağ həqiqətlərini 

oxucularına təhrif olunmuş formada təqdim etmişdir. Bununla əlaqədar olaraq, 

həmvətənlərimiz “La Temps” qəzetinin redaksiyasına etiraz məktubu ünvanlayıb. 

Qərargahı Toronto şəhərində yerləşən və ümum-Kanada platforması olan Kanadalı 

Azərbaycanlılar Şəbəkəsinin (KAŞ) üzvləri ölkənin xarici işlər naziri Fransua -Filip 

Şampeyn ilə videogörüş keçirib. Məqsəd - sentyabrın 27-də Ermənistanın təxribatı ilə 

başlayan və noyabrın 10-da Azərbaycanın parlaq qələbəsi ilə başa çatan İkinci 

Qarabağ müharibəsi barədə məlumatları xarici işlər nazirinin nəzərinə çatdırmaq olub.  

30 noyabr tarixində Niderland Krallığının Tilburq Universitetinin jurnalistika 

fakultəsinin 3-cü kurs tələbələri Azərbaycan-Ermənistan müharibəsi mövzusundan 

bəhs edən layihə çərçivəsində Azərbaycan diasporunun fikirlərini öyrənib.  

1 dekabr tarixində ABŞ-ın Şimali Karolina ştatının Roli şəhərində "Qarabağ 

Azərbaycandır!" şüarı yazılmış lövhə quraşdırılıb.Azərbaycan Diaspor Gənclərinin 

Yay Düşərgəsinin iştirakçısı Adika İqbala məxsus bu təşəbbüs əzəli torpaqlarımızın 

işğaldan azad olunması və ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası uğrunda aparılan II 

Qarabağ savaşında qazanılan tarixi qələbəyə həsr olunub.  

2 dekabr tarixində Niderland Krallığında yaşayan həmvətənlərimiz və fəaliyyət 

göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları, eləcə də türk icmasının nümayəndələri 

Fransa Senatında və Belçika Parlamentində qondarma Dağlıq Qarabağ 

Respublikasının tanınması istiqamətində qəbul edilmiş qətnamələrə etiraz olaraq 

aksiya keçirib. Aksiya iştirakçıları “Qarabağ Azərbaycandır!”, “Fransa, erməni 

terrorunu dəstəkləməyi dayandır!” kimi şüarlar səsləndirib.  

 Azərbaycan Nyu-York Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə ABŞ-ın Nyu-York 

şəhərində Vətən müharibəsi şəhidlərinin anım mərasimi keçiril ib. Tədbir Bruklində 

yerləşən Sultan Əyyub Məscidində baş tutub. 

  3 dekabr tarixində Niderlandda fəaliyyət göstərən "Ana Vətən" Avropa 

Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin sədri, Niderland-Belçika Azərbaycanlılarının 

Koordinasiya Şurasının əlaqələndiricisi Mayisə Ağamirzəyeva antropoloq Entoni 

Holslaqın erməni böhtanına söykənən birtərəfli mövqeyini sərt tənqid etmişdir. 

“Trouw” qəzetində dərc olunmuş cavab məqaləsində M.Ağamirzəyeva bildirmişdir ki, 

sözügedən nəşrin 20 noyabr 2020-ci il tarixli buraxılışında niderlandlı antropoloqun 

"Azərbaycanın Dağlıq Qarabağı ələ keçirməsinin arxasında soyqırım planı dayanır" 

kimi təəssürat yaratmağa çalışması kökündən yanlışdır.  

4 dekabr tarixində Avropa Azərbaycanlıları Konqresi (AAK) işğaldan azad 

olunan ərazilərimizdə ermənilərin ekoloji cinayətlər törətməsi ilə bağlı Amsterdamda 

yerləşən "Greenpeace International" beynəlxalq təşkilatına müraciət etmişdir.AAK 

sədri Sahil Qasımovun imzası ilə təşkilata ünvanlanan müraciətdə Azərbaycanın 

Dağlıq Qarabağ bölgəsinin və ona bitişik 7 rayonun Ermənistan tərəfindən işğal 

edilməsi, sentyabrın 27-dən başlanan müharibə nəticəsində Azərbaycanın öz 

ərazilərini azad etməsi və 10 noyabr 2020-ci il tarixli bəyanatla münaqişəyə son 

qoyulması barədə ətraflı məlumat verilib.  
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 İspaniya mediasında Azərbaycanda COVID-19 pandemiyası ilə aparılan 

mübarizədən və 44 günlük Vətən müharibəsindən bəhs olunmuşdur. Bu ölkənin 

www.tuvozenpinares.com xəbər saytına müsahibəsində İspaniya Azərbaycanlıları 

Assosiasiyası Birliyinin rəhbəri Vahid İmanov bildirmişdir ki, "Dünyanın mühüm 

ölkələri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək uğrunda haqlı mübarizəsini 

dəstəkləyib və qələbə münasibətilə təbrik ediblər. Bu gün Azərbaycan hədəflərinə 

qanuni şəkildə çatan və bu səbəbdən digər ölkələrin hörmətini qazanan ölkədir". 

5 dekabr tarixində ABŞ-ın Nyu-York ştatında yaşayan azərbaycanlı icmasının 

təşəbbüsü ilə Bruklin şəhərində ölkəmizin Zəfər Günü münasibətilə tədbir 

keçirilmişdir. “Old Baku” restoranında baş tutan tədbirdə Nyu -York və Pensilvaniya 

ştatlarından olan 80 nəfərə yaxın həmvətənlərimiz iştirak etmişlər.  

 Avstriya-Azərbaycan Mədəniyyət və İş Adamları Dərnəyinin (AZER-DER) 

təşəbbüsü ilə Vyana şəhərində Vətən müharibəsi şəhidlərinin anım mərasimi keçirilib. 

Azərbaycanın Avstriyadakı səfirliyinin önündə baş tutan mərasimdə bu ölkədə 

fəaliyyət göstərən türk diaspor təşkilatlarının və iş adamlarının təmsilçiləri iştirak edib.  

6 dekabr tarixində Almaniyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mədəniyyət 

Evinin, Azərbaycan-Türk Kültür və Həmrəylik Dərnəyinin birgə təşkilatçılığı ilə Köln 

şəhərində Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinin yad edilməsi ilə bağlı “səssiz” 

mitinq keçirilib.Dom Kilsəsinin önündəki Roncalliplatz meydanında baş tuan aksiyada 

Köln və ətraf şəhərlərdə yaşayan həmvətənlərimiz və Türkiyə diasporunun 

nümayəndələri iştirak edib. 

 Cənubi Amerikada yerləşən Salvador ölkəsinin “Reflexiones İnternacionales” 

beynəlxalq düşüncə mərkəzində həmvətənlərimiz Dr.Şəhriyar Nəsirovun Dağlıq 

Qarabağ mövzusuna həsr olunmuş mühazirəsi dinlənilib. 

7 dekabr tarixində İtaliyanın Lombardiya bölgəsinin Milan vilayətinin Korbetta 

şəhər şurası “Biz Corbettada yaşayırıq” siyasi təşkilatının vəsatəti əsasında 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və haqlı mövqeyini dəstəkləyən bəyanat yayıb. 

 Finlandiyada fəaliyyət göstərən Azəri-Türk Gənclər Təşkilatının və bu ölkədə 

təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin təşəbbüsü ilə Helsinki şəhərində Vətən 

müharibəsi şəhidləri yad edilib. 

 Böyük Britaniya Krallığında yaşayan azərbaycanlı icmasının üzvləri 

Vestminister sarayında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair müzakirənin təşkil 

edilməsinə etirazlarını bildirmişlər.Britaniya-Azərbaycan Cəmiyyətinin rəhbəri Fəridə 

Pənahovanın imzası ilə parlamentarilərə məktub ünvanlayıb.  

 ABŞ-ın Texas ştatının Hyuston şəhərində "Qarabağ Azərbaycandır!" şüarı 

yazılmış lövhələr quraşdırılmışdır. Hyuston–Bakı Qardaşlaşmış Şəhərlər 

Assosiasiyasının rəhbəri İradə Axundovanın təşəbbüsü ilə quraşdırılmış lövhələr 

xalqımızın Zəfər Gününə həsr olunub. 

8 dekabr tarixində Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının ərazi 

bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına 

dəstək fondunun (“YAŞAT” Fondu) Himayəçilik Şurasının tərkibinin təsdiq edilməsi 

haqqında sərəncam imzalamışdır. “YAŞAT” Fondunun Himayəçilik Şurasında 

Türkiyədə yaşayan Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, Adana Çukurova 
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Universiteti Dövlət Konservatoriyasının professoru Cahangir Novruzov və 

Danimarkada yaşayan Avropanın tanınmış nevroloqu Məsud Aşina da yer almışdı r. 

 Kanadadakı azərbaycanlı icmasının Dağlıq Qarabağla bağlı həqiqətləri fəal 

çatdırması, çevik və intensiv lobbi siyasəti yürütməsi, nəhayət öz nəticəsini verdi. 

Kanada Senatı Dağlıq Qarabağın müstəqil dövlət kimi tanınması üçün Senata təqdim 

edilən Qətnamənin qəbul edilməsini böyük səs çoxluğu ilə rədd etdi.  

 Serbiya mətbuatı Dağlıq Qarabağ ərazisinin işğaldan azad edilməsi və bu 

münasibətilə Azərbaycanda bayram əhval-ruhiyyəsinin yaşandığına dair məqalə dərc 

etmişdir. Serbiyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü 

ilə www.nedeljnik.rs xəbər portalında dərc olunan məqalədə bildirilmişdir ki, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bu ərazilərdə nəzarətin bərpa 

olunmasını tarixi qələbə adlandırıb. 

 Monteneqro mediasında da 44 günlük Vətən müharibəsində Azərbaycanın 

qazandığı tarixi zəfərdən bəhs olunmuşdur. Ölkənin “Aktuelno.me” xəbər portalına 

müsahibəsində Azərbaycan–Monteneqro İqtisadi və Mədəni Əlaqələr Mərkəzinin 

direktoru Seyran Mirzəzadə bildirib ki, 44 günlük müharibə  ilə Azərbaycan tarixi zəfərə 

nail olub. 

9 dekabr tarixində Niderland və Belçika Krallıqlarında fəaliyyət göstərən 

diaspor təşkilatlarının videogörüşü keçirilmişdir. Niderland-Belçika Azərbaycanlıları 

Koordinasiya Şurasının təşəbbüsü ilə gerçəkləşdirilən tədbirdə diaspor qurumlarının 

rəhbərləri və üzvləri iştirak edib. Niderland-Belçika Azərbaycanlıları Koordinasiya 

Şurasının əlaqələndiricisi Mayisə Ağamirzəyeva bildirmişdir ki, toplantıda 44 günlük 

Vətən müharibəsinə qədər və müharibə günlərində diaspor təşkilatlarının apardığı 

mübarizə metodları müzakirə olunub.  

 Azərbaycandakı gürcü icması, Pakistan icması və Dünya Axıska Türkləri Birliyi 

Azərbaycan ordusunun əldə etdiyi tarixi qələbə münasibətilə bəyanatlarla çıxış edib.  

12 dekabr tarixində Argentinanın www.elpaisdigital.com.ar xəbər portalında 

"Dağlıq Qarabağda nə baş verir?" başlıqlı məqalə dərc olunub.  

 Çilinin Adolfo İbanez Universitetinin professoru Şəhriyar Nəsirovun qələmə 

aldığı məqalədə Azərbaycanın əzəli torpağı olan Dağlıq Qarabağ bölgəsinin və  ona 

bitişik 7 rayonun Ermənistan tərəfindən işğal edilməsi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

4 qətnaməsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal edilmiş Azərbaycan 

ərazilərindən qeyd-şərtsiz və dərhal çıxarılmasının tələb olunması barədə ətraflı 

məlumat verilib. 

 Fransa Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasının İşçi Qrupunun üzvləri tarixi 

Qələbəmiz münasibətilə xalqımıza təbrik məktubu ünvanlayıb.  

13 dekabr tarixində Niderland və Belçika Krallıqlarındakı türk məscidlərində 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması uğrunda həlak olan şəhidlərimizin 

ruhu yad edilmişdir. Anım mərasimi Niderlandda fəaliyyət göstərən Azərbaycan -Türk 

Kültür Dərnəyinin sədri İlhan Aşkının və Azərbaycan icmasının təşəbbüsü ilə baş 

tutub. 

15 dekabr tarixində Fransanın "RT France" telekanalında erməni vəkil 

Fransua Devidjanla debata çıxan azərbaycanlı hüquqşünas Zaur Sadıqbəyli Fransa 

KİV-lərini birtərəfli mövqe tutmamağa dəvət edib. Həmvətənlərimiz 44 günlük 
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müharibənin nəticəsi olaraq tərəflərin qəbul etdiyi 10 noyabr 2020 -ci il tarixli üctərəfli 

bəyanatdan sonra sosial media şəbəkələrində erməni fəalların intiqam hissi 

aşılamaları, yeni müharibəyə hazırlaşmaq ilə bağlı çoxsaylı çağırışları yer alıb.  

16 dekabr tarixində Azərbaycanın Ukrayna Konqresi Vətən müharibəsində 

qazandığı böyük Qələbə münasibətilə Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev və 

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva başda olmaqla bütün xalqımızı təbrik edib.  

 Hindistanın “Freedom Gazette” xəbər portalında “Nə üçün dünya Dağlıq 

Qarabağın qayğısını çəkməlidir” başlıqlı məqalə dərc olunub. Belçika Azərbaycanlıları 

Mədəniyyət Mərkəzinin üzvü Aynur Bəşirovanın qələmə aldığı məqalədə qeyd olunub 

ki, bu il Azərbaycan ərazilərinə Ermənistanın hücumu yalnız ölkəmizə deyil, həm də 

Avropa və Asiyanın enerji təhlükəsizliyinə hücum idi.  

19 dekabr tarixində İsrailli politoloq Yuriy Boçarov Azərbaycan 

Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda aparılan 44 günlük Vətən müharibəsi 

zamanı diasporun dövlət-ordu ətrafında yumruq kimi birləşməsindən yazmışdır. 

“Qafqazda müharibə Azərbaycan diasporunu birləşdirdi” (“Война на Кавказе 

сплотила и объединила азербайджанскую диаспору”) başlıqlı məqalədə müəllif 

bildirmişdir ki, insanlar pandemiyadan da ehtiyat etmədən küçələrə axışaraq 

Azərbaycana və onun qəhrəman ordusuna dəstəyini nümayiş etdirdi, sosial 

şəbəkələrdə Azərbaycan diasporu nümayəndələrinin 100 -lərlə məqalə, müzakirə və 

müraciətləri yayımlandı”. 

20 dekabr tarixində İspaniya "www.tuvozenpinares.com" xəbər portalında 

"Xankəndi necə Stepanakert oldu?" başlıqlı məqalə dərc olunmuşdur. Məqalə 

İspaniya Azərbaycanlıları Birliyinin sədri Vahid İmanov və Valensiyadakı 

Azərbaycanlılar Birliyinin sədri Mübariz İbrahimovun fikirləri əsasında hazırlanıb.  

 İspaniyanın nüfuzlu "COPE Espanya" radiosunda isə Azərbaycanın işğaldan 

azad olunmuş ərazilərində görülən işlərdən və turizm potensialından bəhs edilib. 

İspaniyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan-İspaniya Ticarət və Mədəniyyət 

Assosiasiyasının (ACAE) prezidenti Fərid Mustafayev radioya müsahibəsində bildirib 

ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə böyük işlər görülür və gələcəkdə ölkəmizin bu 

əraziləri məşhur turizm mərkəzinə çevriləcəkdir.  

 Avropada Gənc Azərbaycanlı Peşəkarlar Assosiasiyası (AYAPE) tərəfindən 

Avropa Parlamentinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndə heyəti, Xarici Əlaqələr 

Komitəsi və Avronest Parlament Assambleyasının deputatlarının da daxil olduğu  

250-dən çox deputata məktub ünvanlamışdır. Məktubda Avropa Parlamentində üç 

deputatdan ibarət Dağlıq Qarabağla dostluq parlament qrupunun yaradılması 

təşəbbüsünə etiraz edilib.  

21 dekabr tarixində İsraildə rus dilində yayımlanan 9-cu kanalın “Gün” 

Xeberler proqramında 44 günlük Vətən müharibəsindən sonra Dağlıq Qarabağdakı 

mövcud durumdan bəhs edilmişdir. İsraildə yaşayan həmvətənlərimiz 

məlumatlandırılmasına xidmət edən proqramda sualları Azərbaycanın keçmiş xarici 

işlər naziri, beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Tofiq Zülfüqarov cavablandırmışdır. 

Proqram boyunca İsrail-Azərbaycan münasibətləri, Dağlıq Qarabağda cərəyan edən 

proseslər, Ağdamda yerləşəcək Rusiya-Türkiyə monitorinq mərkəzinin fəaliyyəti və s. 

məsələlər barədə suallara aydınlıq gətirilib. 
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22 dekabr tarixində Qahirədə fəaliyyət göstərən Misir-Azərbaycan Dostluq 

Cəmiyyətində azərbaycanlı uşaqların ölkəmizin şanlı qələbəsinə  həsr olunmuş rəsm 

əsərlərindən ibarət sərgi təşkil edilib.  

24 dekabr tarixində Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin “Beyin qazanma” 

proqramı çərçivəsində Vətən müharibəsində qəhrəmancasına şəhid olan Xudayar 

Yusifzadənin xatirəsinə həsr olunmuş videokonfrans keçirilmişdir. Məqsəd - həyat 

hekayəsi ilə dastana çevrilmiş xalq qəhrəmanını diaspor gənclərinə daha yaxından 

tanıtmaq və Azərbaycan gəncliyinin necə güclü vətənpərvərlik ruhuna sahib olduğunu 

bir daha nümayiş etdirmək olmuşdur. 

 İspaniya mediasında Vətən müharibəsi başa çatdıqdan sonra Dağlıq 

Qarabağda baş verən hadisələrdən bəhs edən məqalə dərc olunmuşdur.Ölkənin 

www.tuvozenpinares.com xəbər portalına müsahibəsində azərbaycanlı icmanın fəalı 

Cəmil Quliyev bildirmişdir ki, 10 noyabr tarixli üçtərəfli sülh bəyannaməsindən sonra 

Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edib.  

 ABŞ-ın Men ştatında Azərbaycanın Vətən müharibəsindəki tarixi qələbəsini əks 

etdirən layihə gerçəkləşdirilmişdir. Layihə Men ştatında Azərbaycan icmasının rəhbəri 

Tərlan Əhmədovun təşəbbüsü və Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə baş 

tutub. Bir həftə davam edən aksiya zamanı üzərində Azərbaycanın tarixi abidələrini, 

dövlət atributlarını, zəngin mədəniyyət nümunələrini, Bakı şəhərinin gözəlliklərini və 

Qarabağ həqiqətlərini əks etdirən rəqəmsal plakatların olduğu xüsusi avtomobil ştatın 

müxtəlif şəhərlərində dolaşaraq sakinlərin diqqətini ölkəmizə cəlb edib. Elektron 

lövhədəki müxtəlif şəkillərin fonunda "Azərbaycanda inanc müxtəlifliyinə qayğı ilə 

yanaşılır", "Azərbaycanda gözəllik, mədəniyyət, tarix və ənənələr yanaşıdır, "Qəlbini 

Azərbaycana sevgi və barışla zəngin et" ismarıcları, eləcə də "Xarı bülbül" çiçəyinin 

təsviri və "Qarabağ Azərbaycandır!" şüarı əks olunub.  

26 dekabr tarixində Norveçdə fəaliyyət göstərən “CAN” Azərbaycan-Norveç 

diaspor təşkilatının təşəbbüsü və Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə 

paytaxt Oslonun mərkəzi küçələrində Qarabağ həqiqətlərindən bəhs edən 200 reklam 

lövhəsi (bilbord) quraşdırılıb. Layihə yerli ictimaiyyətin diqqətini Qarabağ 

həqiqətlərinə və Vətən müharibəsinə cəlb etmək məqsədi ilə gerçəkləşdirilib.  

27 dekabr tarixində “Beyin qazanma” proqramı çərçivəsində “Vətən 

Müharibəsinin şəhid həkimlərinin xatirəsinə” həsr olunmuş videokonfrans 

keçirilmişdir. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin və Azərbaycan Tibb Universitetinin 

(ATU) birgə təşkilatçılığı ilə baş tutan tədbirin keçirilməsində məqsəd qəhrəmanlıq 

göstərmiş həkimlərimizin fəaliyyətinə diqqəti cəlb etmək olub.  

 Niderland Krallığında yayımlanan Life24 TV-nin "Hollanda Çarşı Pazar" 

proqramında Azərbaycanın haqlı davasından və qazandığı Zəfərdən danışılmışdır. 

Proqramın aparıcısı Yavuz Nufelin qonağı olan Hollandiya Azərbaycan–Türk 

Mədəniyyət Dərnəyinin sədri İlhan Aşkın Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin tarixi, Xocalı soyqırımı, Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin 

Ermənistan tərəfindən işğal olunması barədə ətraflı məlumat verib.   

28 dekabr tarixində Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi Dünya 

azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və Yeni il münasibətilə “Bir olaq, həmrəy olaq!” 

adlı videokonfrans təşkil edib. Konfransda iştirak üçün açıq və şəffaf qeydiyyat 
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platforması təşkil olunmuş və 500 nəfərə yaxın azərbaycanlı, Türkiyə diasporunun 

təmsilçiləri, eləcə də Azərbaycana dost münasibət bəsləyən xalqların diaspor 

nümayəndələri tədbirdə iştirak edib. Tədbirdə Aərbaycan Respublikasının Prezidenti, 

Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin Qarabağda tarixi qələbəmiz, ordumuzun 

qəhrəmanlıqları və dünya azərbaycanlılarının Vətən müharibəsi dövründə aktiv 

fəaliyyəti barədə çıxışının videoyazısı nümayiş etdirilib. Videokonfransda bir qrup 

şəxs “Diaspor fəaliyyətində xidmətə görə” Azərbaycan Respublikasının medalı, Fəx ri 

fərman və Təşəkkürnamə ilə təltif olunması elan edilib.  

29 dekabr tarixində Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təşəbbüsü ilə 

"Könüllülər ili"nin yekunlarına həsr olunmuş, Diaspor Könüllüləri və "Regional İnkişaf" 

İctimai Birliyinin (RİİB) könüllülərinin iştirakı ilə "Vətən üçün özümüz bir, könlümüz 

bir" adlı videokonfrans keçirilib. Videokonfransda diaspor və RİİB könüllülərinin, eləcə 

də xaricdə yaşayan gənc həmvətənlərimizin qlobal koronavirus pandemiyası, Tovuz 

təxribatları və 44 gün davam edən Vətən müharibəsi zamanı göstərdikləri fəaliyyət 

yüksək qiymətləndirilib. 

 Estoniyanın paytaxtı Tallin şəhərində xalqımızın Vətən müharibəsində əldə 

etdiyi tarixi qələbəyə və Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi gününə həsr edilmiş 

“Xalqların dostluq və həmrəylik konserti” adlı proqram təşkil edilmişdir. Tədbir 

Estoniyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan Evinin təşkilatçılığı, Azərbaycan və 

Belarus cəmiyyətlərinin birgə əməkdaşlığı ilə gerçəkləşdirilib.  

 Türkiyə Respublikasının Ankara Böyükşəhər Bələdiyyəsi Məclisinin qərarı ilə 

paytaxtın Keçiörən rayonunun Çaldıran məhəlləsindəki prospektə Azərbaycan adı 

verilmişdir. Bu addım Türkiyə-Azərbaycan Dərnəyinin (TÜRKAZDER) təşəbbüsü, 

Milliyyətçi Hərəkat Partiyasından Ankara Böyükşəhər və Keçiörən Bələdiyyələrinin 

Məclis üzvü Alparslan Doğanın təklifi ilə gerçəkləşdirilmişdir. Bələdiyyələrə rəsmi 

müraciətdə bildirilmişdir ki, məqsəd - Qarabağda böyük Zəfər əldə edən qardaş 

Azərbaycanın adının paytaxt Ankarada əbədiləşdirilməsidir.  

30 dekabr tarixində İsveçrənin Bazel şəhərində fəaliyyət göstərən 

"Azərbaycanın Dostları" Birliyi 44 günlük Vətən müharibəsi dövründə müxtəlif 

aksiyalar keçirməklə xalqımıza və ordumuza dəstək göstərmişdir. Aksiyalardan biri də 

"Asan Xidmət"in başladığı "Əsgərə Məktub" kampaniyası çərçivəsində Azərbaycan 

ordusunun əsgər və zabitlərinə məktub yazmaqdan ibarət olub.  

 Fransa Ali Musiqi Akademiyasının direktoru, Azərbaycanın Əməkdar artisti, 

BMT-nin sülhməramlı səfiri Adilə Əliyeva dünya ictimaiyyətinə açıq məktubla müraciət 

etmişdir. Tanınmış sənətkar digər ölkələrin mədəniyyət və incəsənət təmsilçilərini 

Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş torpaqlarını ziyarət etməyə, erməni 

işğalçılarının törətdikləri dağıntıların dəhşətli miqyasını görməyə dəvət edib. 
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3. Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun fəaliyyəti 

 

Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyində 

Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondu (bundan sonra Fond) illik fəaliyyətini Müşahidə 

Şurası tərəfindən müəyyən olunmuş Milli dövlətçilik - azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliği, 

Dağlıq Qarabağ haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, Azərbaycan dili, 

tarixi və mədəniyyətinin təbliği, Azərbaycana investisiya cəlb olmasının təşviqi, “Made in 

Azerbaijan” brendinin təşviqi, İnnovativ ideyaların dəstəklənməsi və sağlam həyat tərzinin 

təbliği mövzularında layihələrin maliyyələşdirilməsi və həyata keçirilməsi istiqamətində 

qurmuşdur. 2020-ci il üzrə qeydiyyatı təsdiq olunmuş şəxslər tərəfindən Fondun müəyyən 

etdiyi prioritet istiqamətlər üzrə 30 təşkilat, fərdi qaydada 18 layihə qəbul olunmuşdur. 

Müvafiq olaraq, 6 diaspor təşkilatının, 4 diaspor üzvünun layihəsi maliyyələşdirilmişdir. 

Ümumilikdə, Fondun fəaliyyəti dövründə 233 hüquqi və fiziki şəxs (119 diaspor təşkilatı,  

114 diaspor fərdi) qeydiyyatdan keçmiş, 159 layihə təklifi qəbul edilmiş (101 diaspor təşkilatı, 

58 diaspor fərdi) 90 layihə (65 diaspor təşkilatı, 25 diaspor fərdi) maliyyələşdirilmişdir.  

İl ərzində  beş  dəfə (02.03.2020; 30.07.2020; 04.09.2020; 25.09.2020; 17.11.2020) Fondun 

Müşahidə Şurasının iclası keçirilmişdir.  

Fondun fəaliyyəti haqqında 2020-ci ilin yanvar ayında Vyana, fevral ayında Berlin, 

mart ayında Marneuli və Tbilisi şəhərlərində keçirilmiş görüşlər zamanı ətraflı məlumat 

verilmişdir. 

2020-ci il fəaliyyət dövründə Fond tərəfindən müxtəlif proqram və layihələr həyata 

keçirilmiş, Fonda elektron sistem vasitəsilə daxil olan layihələr maliyyələşdirilmiş, 

pandemiyadan zərər çəkmiş şəxslərə maliyyə yardımları edilmiş, Tovuz hadisələri və II 

Qarabağ müharibəsi dövründə xarici ölkələrdə həyata keçirilən təbliğat xarakterli 

təşəbbüslərə dəstək olunmuş, onlayn müzakirələr və video materiallar hazırlanmış, 

ümumilikdə vətəndaşların müraciətinə baxılması və kargüzarlıq sistemində təkmilləşdirilmə 

həyata keçirilmişdir. 

2 fevral “Gənclər Günü” münasibətilə Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun 

təşkilatçılığı, Azərbaycan Respublikasının Avstriyadakı səfirliyi və Heydər Əliyev Fondunun 

dəstəyi ilə Vyana şəhərində 1-2 fevral tarixlərində "Azərbaycan Diaspor Gənclərinin Görüşü" 

adlı layihə təşkil olunub. Layihədə ABŞ, Kanada, Rusiya, Türkiyə, İsrail, Çin, Cənubi Koreya, 

Gürcüstan və bir sıra Avropa ölkələrindən gənclər iştirak edib.  

13 mart tarixində Fondun maliyyə dəstəyi ilə Bakıda İkinci Qlobal Mühəndislik 

Simpoziumu keçirilmişdir. Simpozium neft mühəndisliyi, kimya mühəndisliyi, dağ-mədən 

texnologiyaları, mexanika, tikinti və informasiya texnologiyaları sahələrindən olan insanları 

bir araya gətirmək və fikir mübadiləsi məqsədilə platforma təklif etmək üçün təşkil 

olunmuşdur. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən universitetlərdə təhsil alan tələbələrə, eləcə 

də müxtəlif mühəndislik fənnlərini öyrənən gənc mütəxəssis və alimlərə mühəndislik 

fəaliyyətinin spektri haqqında təsəvvür əldə etmək və şəbəkə qurmaq imkanı yaradılmışdır.  

10-14 mart tarixlərində eston yazıçısı Kersti Kivirüüt və Estoniyada yaşayan 

həmvətənlimiz Sənəm Əliyevanın ölkəmizə səfəri təşkil edilmişdir. Səfərin məqsədi Eston 

yazıçının müəllifi olduğu “Küləklər şəhəri” kitabının təqdimatı idi. Kitabın eston dilindən 

Azərbaycan dilinə tərcüməsini Sənəm Əliyeva həyata keçirmişdir. Tədbir 12 mart tarixində 

Bakı Kitab Mərkəzində həyata keçirilmişdir.  
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Fond 2020-ci il ərzində, Estoniyada Azərbaycan Evinin fəaliyyətə başlaması və 

həyata keçirilən layihələrinin maliyyələşdirilməsinə başlanılmışdır. Azərbaycan Evinin 

fəaliyyətə başlaması üçün zəruri sənədlərin hazırlanması işləri, Fondla məkanı icarəyə 

verən təşkilatla və eyni zamanda diaspor təşkilatı ilə müqavilələr hazırlanmışdır.  

Macarıstanda Azərbaycan Evinin yaradılması və fəaliyyətinin təşkili ilə əlaqədar 

Fondun müvafiq ölkə üzrə əməkdaşı səfər etmiş və mərkəzin fəaliyyətini ölkənin diaspor 

siyasətinə uyğun təşkilinə dəstək olmuşdur.  

COVID-19 yeni növ koronavirus epidemiyası səbəbiylə dünyada karantin rejiminin 

tətbiq olunduğu zamanda xaricdə yaşayan azərbaycanlıların asudə vaxtlarının səmərəli 

təşkilinə kömək etmək, xaricdə yaşayan azərbaycanlılara yüksək əhval-ruhiyyə bəxş etmək 

məqsədilə silsilə konsert proqramları təşkil olunmuş və Fond tərəfindən facebook sosial 

şəbəkə hesabı üzərindən yayımlanmışdır. Proqram  çərçivəsində bəstəkar, pianoçu, dirijor, 

beynəlxalq müsabiqələr laureatı Abuzər Manafzadə və həyat yoldaşı Vyana 

Konservatoriyasının məzunu, musiqiçi Karen Danger-Manafzadə, Fransanın Ecole Normale 

de Musique de Paris-Alfred-Cortot ali məktəbinin tələbəsi Ağarəhim Quliyev, ABŞ-da 

yaşayan Azərbaycanın Əməkdar artisti Nərgiz Əliyarova, IV Sorbon Universitetində 

musiqişünaslıq üzrə ali təhsil almış və Fransa Dövlət Diplomuna layiq görülmüş Səidə 

Zülfüqarova, azərbaycanlı musiqiçi, Sənətşünaslıq üzrə Fəlsəfə doktoru Vüsalə 

Əmirbəyova, Bakı Musiqi  Akademiyası və Macarıstanın Ferens List adına Musiqi 

Akademiyasının məzunu Jalə Rəsulova, Avstriyanın Musik und Kunst Privatuniversitat der 

“Stadt Wien” Universitetində təhsil almış Fərid Feyzullayev, Azərbaycan Respublikasının 

əməkdar artisti İslam Manafov və qızı bəstəkar, pianoçu, dirijor Turan Manafzadə və 

Niderland Krallığında yaşayan azərbaycanlı musiqiçi Firəngiz Bağırovanın “Biz birlikdə 

güclüyük” adlı konsertləri baş tutmuşdur. 

Fond karantin rejiminin tətbiq olunduğu müddətdə xaricdə yaşayan azərbaycanlıların 

asudə vaxtlarının səmərəli təşkilinə kömək etmək, xaricdə yaşayan azərbaycanlılara yüksək 

əhval-ruhiyyə bəxş etmək və evdə qalma məcburiyyətinin yarada biləcəyi psixoloji gərginlik 

şəraitində onlara mənəvi dəstək göstərilməsi məqsədilə 16-25 aprel tarixində  

“Virtual İntellektual Oyun” layihəsi həyata keçirmişdir. Layihə xaricdə yaşayan 

azərbaycanlıların intellektual səviyyədə biliklərinin artırılmasına, zehni inkişafın 

stimullaşdırmasına, eləcə də komanda şəklində yarışaraq dünyanın müxtəlif yerlərində 

yaşayan həmvətənlərimizin bir-biri ilə əlaqə quraraq şəbəkələşmənin möhkəmlənməsinə  

imkan yaratmışdır. Rusiya, Avstriya, Litva, Türkiyə, Kanada, İspaniya, İordaniya, Fransa, 

Macarıstan, Cənubi Koreya, Polşa, İtaliya olmaqla, 12 ölkə üzrə 14 komanda yarışda iştirak 

haqqı qazanmışdır. 10 gün davam edən yarışın qalibi Litvanı təmsil edən  

“Quizzard” komandası olmuşdur. 

28 may tarixində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 102-ci ildönümü 

münasibətilə mühacir həyatı yaşamış Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Əlimərdan bəy 

Topçubaşov, Əhməd bəy Ağaoğlu, Ceyhun Hacıbəyli, Mustafa bəy Vəkilov, Xosrov bəy 

Sultanov və Sürəyya Ağaoğlu olmaqla Azərbaycan Demokratik Respublikasının 

qurucularının, görkəmli ictimai-siyasi xadimlərin və nüfuzlu ziyalıların unikal fəaliyyətləri 

haqqında video çarxlar hazırlanmışdır. Layihə 7 gün müddətində davam etmiş və həmin 

müddətdə hər gün videoçarx Fondun “Facebook”, “Instagram”, “Twitter” və “Youtube” sosial 

şəbəkə hesabları üzərindən yayımlanmışdır. Bununla yanaşı, Azərbaycan Xalq 
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Cümhuriyyətinin yaranmasının 102-ci ildönümü münasibətilə 28 may tarixində Rusiya, 

Ukrayna, Almaniya, Türkiyə, Gürcüstan, Belarus, Oman Sultanlığı, Avstriya, Niderlandda 

yaşayan musiqiçilərin iştirakı ilə Fondun “Facebook” sosial şəbəkə hesabı üzərindən virtual 

konsert proqramı təşkil edilmişdir.  

2020-ci ildə Rusiya, Ukrayna, Moldova, Belarus ərazi bölgüsü üzrə 3 təşkilat,  

3 fiziki şəxs qeydiyyatdan keçmiş, 3 təşkilat, 4 fiziki şəxs tərəfindən layihə müraciəti qeydə 

alınmış, 1 təşkilat, 1 fiziki şəxs tərəfindən edilən layihə müraciətinə maliyyə vəsaiti ayırılmış, 

2 təşkilat, 2 fiziki şəxs tərəfindən edilən layihə müraciətinə maliyyə yardımı ayırılmasından 

imtina edilmişdir.  

Avropa ölkələri ərazi bölgüsü üzrə 9 təşkilat, 16 fiziki şəxs qeydiyyatdan keçmiş, 

12 təşkilat, 5 fiziki şəxs tərəfindən layihə müraciəti qeydə alınmış, 10 təşkilat tərəfindən 

edilən layihə müraciətinə maliyyə vəsaiti ayrılmış, 2 təşkilat, 5 fiziki şəxs tərəfindən edilən 

layihə müraciətinə maliyyə yardımı ayrılmasından imtina edilmişdir.  

Amerika ölkələri ərazi bölgüsü üzrə 2 təşkilat, 3 fiziki şəxs qeydiyyatdan keçmiş,  

4 fiziki şəxs tərəfindən layihə müraciəti qeydə alınmış, 4 fiziki şəxs tərəfindən edilən layihə 

müraciətinə maliyyə yardımı ayırılmasından imtina edilmişdir. 

  Asiya, Avstraliya, Okeaniya və İsrail ərazi bölgüsü üzrə 2 təşkilat, 8 fiziki şəxs 

qeydiyyatdan keçmiş, 5 təşkilat, 4 fiziki şəxs tərəfindən layihə müraciəti qeydə alınmış,  

2 fiziki şəxs tərəfindən edilən layihə müraciətinə maliyyə vəsaiti ayrılmış, 5 təşkilat, 2 fiziki 

şəxs tərəfindən edilən layihə müraciətinə maliyyə yardımı ayrılmasından imtina edilmişdir.  

Gürcüstan üzrə 3 təşkilat, 1 fiziki şəxs qeydiyyatdan keçmiş, 8 təşkilat, tərəfindən 

layihə müraciəti qeydə alınmış, 13 təşkilat tərəfindən edilən layihə müraciətinə maliyyə 

vəsaiti ayrılmış, 4 təşkilat tərəfindən edilən layihə müraciətinə maliyyə yardımı 

ayrılmasından imtina edilmişdir.  

Türkdilli dövlətlər ərazi bölgüsü üzrə qeydiyyat və layihə müraciəti qeydə 

alınmamışdır. 

Fond 2020-ci il ərzində, AZTV, İctimai TV, Azad Azərbaycan TV, Real TV, Xəzər TV 

və Haber Global TV kanalları, AzərTac, Report.az, Novator.az, Modern.az, Lent.az, Oxu.az, 

Trend.az, Xeberler.az, Qafqazınfo.az, Sputnik.az, Yenıcag.az, Xalq qazeti kimi mətbuat 

orqanları ilə əməkdaşlıq həyata keçirmişdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 


